
مدرس المادةالمادةالدراسةالكروبالمرحلةالقسمالوقتت
حضوري / 
الكتروني

عملي / 
نظري

الرابط في حالة االلكتروني

https://meet.google.com/vvo-yoyo-vqiنظريالكترونيأ.د. عبد العزيز احمد عزيزعلم االدويةالصباحيةال يوجدالثانيةالتمريض11:00 - 110:00

نظريحضوريم.م. علي إسماعيلتقييم صحيالمسائيةAالثانيةالتمريض3:30- 12:30

عمليحضوريم.م. علي إسماعيلتقييم صحيالمسائيةAالثانيةالتمريض4:30 - 23:30

https://meet.google.com/skz-yvoh-hhdنظريالكترونيأ.د. عبد العزيز احمد عزيزعلم االدويةالمسائيةBالثانيةالتمريض5:30 - 33:30

عمليحضوريم.م. عبد هللا قاسم بكتاشحاسباتالمسائيةAالثانيةالتمريض6:30 - 44:30

الدراسة الصباحية

يوم السبت المصادف 6 / 11 / 2021

اسم الكلية : كلية التمريض

الدراسة المسائية



مدرس المادةالمادةالدراسةالكروبالمرحلةالقسمالوقتت
حضوري / 
الكتروني

عملي / 
نظري

الرابط في حالة االلكتروني

نظريحضوريم.د. احسان حسن زينلتمريض بالغينالصباحيةال يوجدالثانيةالتمريض10:00 - 19:00

الصباحيةال يوجدالثالثةالتمريض10:00 - 29:00
تمريض صحة االم 

والوليد
نظريحضوريم.د. محمد قاسم بكتاش

نظريحضوريم.م. محمد  موفق سحريمايكروبايولوجيالصباحيةال يوجدالثانيةالتمريض11:00 - 310:00

الصباحيةال يوجدالثالثةالتمريض12:00 - 410:00
تمريض صحة االم 

والوليد
مختبرحضوريم.د. محمد قاسم بكتاش

عمليحضوريم.م. محمد  موفق سحريمايكروبايولوجيالصباحيةال يوجدالثانيةالتمريض12:00 - 511:00

الصباحيةال يوجدالثالثةالتمريض01:00 - 612:00
التغدية والعالج 

الغدائي
نظريحضوريم.د. محمد قاسم بكتاش

الصباحيةال يوجدالرابعةالتمريض2:00 - 79:00
تمريض صحة 

االسرة والمجتمع
عمليحضوريم.د. محمد قاسم بكتاش

نظريحضوريم.د. احسان حسن زينلتمريض بالغينالمسائيةAالثانيةالتمريض3:30 - 12:30

المسائيةAالثالثةالتمريض3:30 - 22:30
تمريض صحة االم 

والوليد
نظريحضوريم.د. محمد قاسم بكتاش

https://meet.google.com/uwa-torz-pksنظريالكترونيم.م. صباح سالمحقوق االنسانالمسائيةBالثالثةالتمريض3:30 - 32:30

نظريحضوريم.م. محمد  موفق سحريمايكروبايولوجيالمسائيةAالثانيةالتمريض4:30 - 43:30

https://meet.google.com/bnb-zxyj-sydنظريالكترونيأ.د. عبد العزيز احمد عزيزعلم االدويةالمسائيةCالثانيةالتمريض5:30 - 53:30

المسائيةAالثالثةالتمريض5:30 - 63:30
تمريض صحة االم 

والوليد
مختبرحضوريم.د. محمد قاسم بكتاش

عمليحضوريم.م. محمد  موفق سحريمايكروبايولوجيالمسائيةAالثانيةالتمريض5:30 - 74:30

المسائيةAالثالثةالتمريض6:30 - 85:30
التغدية والعالج 

الغدائي
نظريحضوريم.د. محمد قاسم بكتاش

اسم الكلية : كلية التمريض

يوم االحد المصادف 7 / 11 / 2021

الدراسة الصباحية

الدراسة المسائية



مدرس المادةالمادةالدراسةالكروبالمرحلةالقسمالوقتت
حضوري / 
الكتروني

عملي / 
نظري

الرابط في حالة االلكتروني

عمليحضوريم.م عبدهللا قاسم بكتاشحاسباتالصباحيةال يوجدالثانيةالتمريض11:00 - 19:00

الصباحيةال يوجدالثالثةالتمريض10:00 - 29:00
علم االجتماع 

الطبي
https://meet.google.com/wcq-zkqr-sftنظريالكترونيم.د. محمد قاسم بكتاش

الصباحيةال يوجدالرابعةالتمريض2:00 - 39:00
تمريض صحة 

االسرة 
والمجتمع

عمليحضوريم.د. محمد قاسم بكتاش

حقوق االنسانالصباحيةال يوجدالثالثةالتمريض11:00- 410:00
م.م صبح سالم 

عبدالرحمن
https://meet.google.com/vde-pxrj-zrtنظريالكتروني

المسائيةBالثانيةالتمريض3:30 - 12:30
مايكروبايولوج

ي
نظريحضوريم.م. محمد موفق سحري

المسائيةBالثالثةالتمريض3:30 - 22:30
تمريض صحة 

االم والوليد
نظريحضوريم.د. محمد قاسم بكتاش

https://meet.google.com/uwa-torz-pksنظريالكترونيم.م. صباح سالمحقوق االنسانالمسائيةAالثالثةالتمريض3:30 - 32:30

المسائيةBالثانيةالتمريض4:30 - 43:30
مايكروبايولوج

ي
عمليحضوريم.م. محمد موفق سحري

المسائيةBالثالثةالتمريض4:30 - 53:30
تمريض صحة 

االم والوليد
عمليحضوريم.د. محمد قاسم بكتاش

عمليحضوريم.م عبدهللا قاسم بكتاشحاسباتالمسائيةBالثانيةالتمريض5:30 - 64:30

المسائيةBالثالثةالتمريض6:30 - 75:30
التغدية 

والعالج الغدائي
نظريحضوريم.د. محمد قاسم بكتاش

اسم الكلية : كلية التمريض
يوم االثنين المصادف 8 /11 / 2021

الدراسة الصباحية

الدراسة المسائية



مدرس المادةالمادةالدراسةالكروبالمرحلةالقسمالوقتت
حضوري / 
الكتروني

الرابط في حالة االلكترونيعملي / نظري

نظريحضوريم.د. احسان حسن زينلتقييم صحيالصباحيةال يوجدالثانيةالتمريض10:00 - 19:00

الصباحيةال يوجدالرابعةالتمريض12:00 - 29:00
االدارة 

والقيادة في 
التمريض

عمليحضوريم.د. محمد قاسم بكتاش

عمليحضوريم.د. احسان حسن زينلتقييم صحيالصباحيةال يوجدالثانيةالتمريض11:00 - 310:00

نظريحضوريم.م. رحمة فالحاللغة العربيةالصباحيةال يوجدالرابعةالتمريض1:00 - 412:00

المسائيةBالثانيةالتمريض3:30 - 32:30
تمريض 
بالغين

نظريحضوريم.د. احسان حسن زينل

نظريحضوريم.د. احسان حسن زينلتقييم الصحةالمسائيةBالثانيةالتمريض4:30 - 43:30

علم االدويةالمسائيةAالثانيةالتمريض5:30 - 53:30
أ.د. عبد العزيز احمد 

عزيز
https://meet.google.com/vmq-hpiy-jkcنظريالكتروني

عمليحضوريم.د. احسان حسن زينلتقييم الصحةالمسائيةBالثانيةالتمريض5:30 - 64:30

المسائيةAالثالثةالتمريض6:30 - 72:30
تمريض 

صحة االم 
والوليد

مختبرحضوريم.د. محمد قاسم بكتاش

المسائيةBالثالثةالتمريض6:30 - 82:30
تمريض 

صحة االم 
والوليد

مستشفىحضوريم.د. محمد قاسم بكتاش

اسم الكلية : كلية التمريض
يوم الثالثاء المصادف 9 / 11 / 2021

الدراسة الصباحية

الدراسة المسائية



مدرس المادةالمادةالدراسةالكروبالمرحلةالقسمالوقتت
حضوري / 
الكتروني

الرابط في حالة االلكترونيعملي / نظري

سريريحضوريم.د. احسان حسن زينلتمريض بالغينالصباحيةال يوجدالثانيةالتمريض1:00 - 19:00

الصباحيةال يوجدالثالثةالتمريض2:00 - 29:00
تمريض صحة االم 

والوليد
مستشفىحضوريم.د. محمد قاسم بكتاش

الصباحيةال يوجدالرابعةالتمريض10:00 - 39:00
تمريض صحة االسرة 

والمجتمع
نظريحضوريم.د. محمد قاسم بكتاش

4
10:00 - 
11:00

نظريحضوريم.د. محمد قاسم بكتاشعلم الوبائياتالصباحيةال يوجدالرابعةالتمريض

5
11:00 - 
12:00

نظريحضوريم.د. محمد قاسم بكتاشتعزيز الصحةالصباحيةال يوجدالرابعةالتمريض

نظريحضوريم.د. احسان حسن زينلتمريض بالغينالمسائيةCالثانيةالتمريض3:30 - 12:30

المسائيةAالثالثةالتمريض7:30 - 22:30
تمريض صحة االم 

والوليد
مختبر الكليةحضوريم.د. محمد قاسم بكتاش

المسائيةBالثالثةالتمريض7:30 - 32:30
تمريض صحة االم 

والوليد
مستشفىحضوريم.د. محمد قاسم بكتاش

نظريحضوريد.ايمان محمد سعيدمايكروبايولجيالمسائيةCالثانيةالتمريض4:30 - 43:30

عمليحضوريد.ايمان محمد سعيدمايكروبايولجيالمسائيةCالثانيةالتمريض5:30- 54:30

اسم الكلية : كلية التمريض
يوم االربعاء المصادف 10 / 11 / 2021

الدراسة الصباحية

الدراسة المسائية



مدرس المادةالمادةالدراسةالكروبالمرحلةالقسمالوقتت
حضوري / 
الكتروني

الرابط في حالة االلكترونيعملي / نظري

الصباحيةال يوجدالرابعةالتمريض10:00 - 19:00
اإلدارة والقيادة في 

التمريض
نظريحضوريم.د. محمد قاسم بكتاش

علم االدويةالصباحيةال يوجدالثانيةالتمريض11:00 - 210:00
ا.د. عبد العزيز احمد 

عزيز
https://meet.google.com/vvo-yoyo-vqiنظريالكتروني

الصباحيةال يوجدالثالثةالتمريض11:00 - 310:00
طرائق البحث 

العلمي
https://meet.google.com/jac-yquk-wqzنظريالكترونيم.د. احسان حسن زينل

الصباحيةال يوجدالرابعةالتمريض11:00 - 410:00

الروئ 
والموضوعات 

المهنية في 
التمريض

نظريحضوريم.د. محمد قاسم بكتاش

مشروع البحثالصباحيةال يوجدالرابعةالتمريض12:00 - 511:00

ا.د. عبد العزيز احمد 
عزيز        م.د. احسان 

حسن زينل     م.د. محمد 
قاسم بكتاش

نظريحضوري

نظريحضوريم.م علي إسماعيلتقييم الصحةالمسائيةCالثانيةالتمريض3:30 - 12:30

https://meet.google.com/icp-soho-pgkنظريالكترونيم.د. محمد قاسم بكتاشعلم االجتماع الطبيالمسائيةAالثالثةالتمريض3:30 - 22:30

المسائيةBالثالثةالتمريض3:30 - 32:30
طرائق البحث 

العلمي
https://meet.google.com/zrc-qkry-jxmنظريالكترونيم.د. احسان حسن زينل

عمليحضوريم.م علي إسماعيلتقييم الصحةالمسائيةCالثانيةالتمريض4:30 - 43:30

https://meet.google.com/icp-soho-pgkنظريالكترونيم.د. محمد قاسم بكتاشعلم االجتماع الطبيالمسائيةBالثالثةالتمريض4:30 - 53:30

المسائيةAالثالثةالتمريض4:30 - 63:30
طرائق البحث 

العلمي
https://meet.google.com/zrc-qkry-jxmنظريالكترونيم.د. احسان حسن زينل

عمليحضوريم.م عبدهللا قاسم بكتاشحاسباتالمسائيةCالثانيةالتمريض6:30 - 74:30

اسم الكلية : كلية التمريض
يوم الخميس المصادف 11 / 11 / 2021

الدراسة الصباحية

الدراسة المسائية
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