
القاعةالساعةاليومالشعبةاسم المحاضراسم المساقالمستوىالقسمالكلية

09:00A 203 _ 08:00األحد201حسام حرب. أمبادئ إدارة األعمال–مبادئ اإلدارة األول

ي اإلدارة-رياضيات تجاريةاألول
 
10:00A 203 _ 09:00األحد201منيه مزيد. درياضيات ف

الء عليان. أ1محاسبة األول
َ
11:00A 203 _ 10:00األحد201ا

ياألول ي العالم العرب 
 
ي. دالتنمية ف يف الحلب  12:00A 203 _ 11:00األحد201شر

ياألول
 
13:00A 203 _ 12:00األحد201ماجد أبو عمشه.أاقتصاد جزب

09:00A 203 _ 08:00األحد201حسام حرب. أمبادئ إدارة األعمال–مبادئ اإلدارة األول

ي اإلدارة-رياضيات تجاريةاألول
 
10:00A 203 _ 09:00األحد201منيه مزيد. درياضيات ف

الء عليان. أ1محاسبة األول
َ
11:00A 203 _ 10:00األحد201ا

ياألول ي العالم العرب 
 
ي. دالتنمية ف يف الحلب  12:00A 203 _ 11:00األحد201شر

ياألول
 
13:00A 203 _ 12:00األحد201ماجد أبو عمشه. أاقتصاد جزب

09:00A 203 _ 08:00األحد201حسام حرب.أمبادئ إدارة األعمال–مبادئ اإلدارة األول

ي األول ي / مهارات طباعة عرب  10:00A 109 _ 09:00األحد201أ ميساء حمدان1انجلي  

الء عليان. أ1محاسبة األول
َ
11:00A 203 _ 10:00األحد201ا

ياألول ي العالم العرب 
 
ي. دالتنمية ف يف الحلب  12:00A 203 _ 11:00األحد201شر

13:00A108 _ 12:00األحد201ميساء حمدان. أ مهارات سكرتاريااألول

المؤتمرات09:00 _ 08:00الخميس201محمد مشتىه. دمصطلحات طبيةاألول

المؤتمرات10:00 _ 09:00الخميس201محمد الجديلي. د(1)أسس التمريض األول

ي    ح ووظائف األعضاء األول المؤتمرات11:00 _ 10:00الخميس201محمد مشتىه. د(1)علم التشر

ي. دعلم األحياء الدقيقةاألول
المؤتمرات12:00 _ 11:00الخميس201مريم الريف 

المؤتمرات13:00 _ 12:00الخميس201عبد الفتاح قرمان. دالكيمياء الحيويةاألول

المؤتمرات14:00 _ 13:00الخميس201ميساء النوري.  أمدخل لعلم النفس االجتماعياألول

10:00A LAB 303  _ 08:00الثالثاء204األول

12:00A LAB 303 _ 10:00الثالثاء205األول

14:00A LAB 303 _ 12:00الثالثاء206األول

10:00A LAB 303  _ 08:00األحد207األول

12:00A LAB 303 _ 10:00األحد208األول

14:00A LAB 303 _ 12:00األحد209األول

مساعد عدلى

09:00A 003 _ 08:00األحد201محمد الجديلي. دمصطلحات طبية وصيدالنيةاألول

10:00A 003 _ 09:00األحد201محمد لقان. دكيمياء عضويةاألول

ي    ح ووظائف األعضاءاألول 12:00A 003 _ 11:00األحد201محمد الجديلي.  دعلم التشر

13:00A 003 _ 12:00األحد201موىس األسطل.  مإدارة الجودةاألول

14:00A 003 _ 13:00األحد201 د ريم األعرجتاري    خ الصيدلة والعقاقي األول

09:00A 205 _ 08:00األحد301سامي مقدادأخالقيات المهنةاألول

10:00A 205 _ 09:00األحد301فادي الغرةتاري    خ القانوناألول

11:00A 205 _ 10:00األحد301خالد القيقعلم االجرام والعقاباألول

12:00A 205 _ 11:00األحد301سليمان أبو سالمةمبادئ القانون الدولي العاماألول

13:00A 205 _ 12:00األحد301عبداالله اشتيويمدخل لدراسة القانوناألول

يةاألول 14:00A 205 _ 13:00األحد301آالء أبو شمالةمصطلحات قانونية باللغة االنجلي  

09:00A 209 _ 08:00األحد201سليمان الفليت. ممبادئ الشبكاتاألول

10:00A 209 _ 09:00األحد201رامي زعرب. مقواعد البياناتاألول

11:00A 209 _ 10:00األحد201رامي زعرب. ممعالجة الصوراألول

مجةاألول ي بهلول. ممبادئ الي 
 
12:00A 209 _ 11:00األحد201أماب

ي الويباألول
 
13:00A 209 _ 12:00األحد201ايمان عياد. ممقدمة ف

(يافا        )جدول الدراسة الوجاهي لطلبة كلية الدراسات المتوسطة المستوى األول طالبات  مقر  

إدارة االعمال

المحاسبة التقنية

مساعد صيدلي

كلية 

الدراسات 

المتوسطة

مساعد عدلى

تصميم وتطوير 

صفحات ومواقع 

االنترنت

إدارة واتمتة المكاتب

د عزات العسكرىعمل (1)أسس التمريض 

دبلوم تمريض


