الكلية

القسم

إسم المساق

رقم المساق

التاريخ

اليوم

الموعد

التمريض

أسس التمريض " "1عملي

NURD1112

19/12/2021

االحد

09:00 _ 10:00

الصيدالنيات ()2

PHRD2123

22/12/2021

األربعاء

23/12/2021

الخميس

تدريب ميداني ()1

PHRD2316

الكيمياء الحيوية عملي

DEPD1115

الكيمياء العضوية عملي

DEPD1113

مقدمة في الويب

DWEB1313

برمجة حاسوب 2

DWEB2316

مبادئ البرمجة

DNET1311

برمجة ويب 2

DWEB2315

معالجة الصور

DWEB1311

نظم إدارة وتحليل محتوى

DWEB2313

مهارات طباعة عربي/إنجليزي 1

DAOM1212

مهارات طباعة عربي/إنجليزي 3
تطبيقات حاسوبية متفدمة

مساعد صيدلي

21/12/2021
18/12/2021

السبت

19/12/2021

االحد

20/12/2021

اإلثنين

21/12/2021

الثالثاء

10:00 _ 12:00
10:00 _ 12:00
10:00 _ 12:00

طالب
طالبات
طالب
طالبات
مشترك
مشترك
مشترك
مشترك

18/12/2021

السبت

08:00 _ 10:00

19/12/2021

األحد

08:00 _ 10:00

18/12/2021

السبت

08:00 _ 10:00

19/12/2021

األحد

08:00 _ 10:00

20/12/2021

االثنين

08:00 _ 10:00

20/12/2021

االثنين

08:00 _ 10:00

22/12/2021

األربعاء

08:00 _ 10:00

23/12/2021

الخميس

08:00 _ 10:00

22/12/2021

األربعاء

08:00 _ 10:00

23/12/2021

الخميس

08:00 _ 10:00

26/12/2021

األحد

13:00 _ 15:00

26/12/2021

األحد

13:00 _ 15:00

28/12/2021

الثالثاء

08:00 _ 10:00

28/12/2021

الثالثاء

10:30 _ 12:30

28/12/2021

الثالثاء

08:00 _ 10:00

28/12/2021

الثالثاء

10:30 _ 12:30

26/12/2021

األحد

08:00 _ 10:00

26/12/2021

األحد

08:00 _ 10:00

طالب مقر الزهراء
طالبات مقر الزهراء
طالب مقر يافا
طالبات مقر يافا
طلبة مقر الزهراء
طلبة مقر يافا
طالب مقر الزهراء
طالبات مقر الزهراء
طالب مقر يافا
طالبات مقر يافا
طلبة مقر الزهراء
طلبة مقر يافا
طالب مقر الزهراء
طالبات مقر الزهراء
طالب مقر يافا
طالبات مقر يافا
طلبة مقر الزهراء
طلبة مقر يافا

22/12/2021

األربعاء

13:00 _ 15:00

DAOM1225

23/12/2021

الخميس

13:00 _ 15:00

DADM2312

23/12/2021

الخميس

10:30 _ 12:30

طلبة مقر الزهراء
طلبة مقر يافا
طلبة مقر يافا
طلبة مقر يافا

المحاسبة

تطبيقات محاسبية على الحاسوب

BACC4313

26/12/2021

األحد

10:30 _ 12:30

طلبة مقر الزهراء

إدارة األعمال

تطبيقات حاسوبية في اإلدارة ()E

BEAD4228

21/12/2021

الثالثاء

13:00 _ 15:00

طلبة مقر الزهراء

التمريض

أسس تمريض  - 2عملي

BNUR2112

18/12/2021
19/12/2021
20/12/2021
21/12/2021

السبت
االحد
االثنين
الثالثاء

08:30 _ 09:30
08:30 _ 09:30
08:30 _ 09:30
08:30 _ 09:30

طالب
طالبات
طالبات
طالبات

األحياء العامة -عملي

BMET1112

18/12/2021

السبت

08:30 _ 09:30

علم الدم السريرى-عملي

BMET2115

18/12/2021

السبت

08:30 _ 09:30

علم الدم التشخيصي-عملي

BMET3115

19/12/2021

األحد

08:30 _ 09:30

أحياء دقيقة لألغذية-عملي

BMET4115

19/12/2021

األحد

08:30 _ 09:30

كيمياء عامة-عملي

BMET1114

20/12/2021

اإلثنين

08:30 _ 09:30

احياء دقيقة تشخيصية

BMET2113

20/12/2021

اإلثنين

08:30 _ 09:30

علم األنسجة -عملي

BMET4117

21/12/2021

الثالثاء

08:30 _ 09:30

كيمياء سريرية ( )1عملي

BMET3112

21/12/2021

الثالثاء

08:30 _ 09:30

بنك الدم -عملي

BMET4112

22/12/2021

األربعاء

08:30 _ 09:30

نظري+عملي
نظري+عملي
نظري+عملي
نظري+عملي
نظري+عملي
نظري+عملي
نظري+عملي
نظري+عملي
نظري+عملي

علم النفس اإلكلينيكي

التقييم النفسي ( )1تدريب

BCLP3317

18/12/2021

السبت

12:00 _ 13:00

مشترك

الحوسبة النقالة

برمجة " - "1عملي
برمجة " - "1عملي
تراكيب البيانات  -عملي
برمجة متقدمة للهواتف النقالة  -عملي
مقدمة في الحوسبة النقالة  -عملي

BMOB1113
BMOB1113
BMOB2114
BMOB3115
BMOB1115

18/12/2021
19/12/2021
18/12/2021
19/12/2021
20/12/2021

السبت
األحد
السبت
األحد
االثنين

10:30 _ 12:30
10:30 _ 12:30
13:00 _ 15:00
13:00 _ 15:00
10:30 _ 12:30

مقدمة في الحوسبة النقالة  -عملي

BMOB1115

21/12/2021

الثالثاء

10:30 _ 12:30

قواعد البيانات  -عملي
تطوير تطبيقات الهواتف النقالة " - "1عملي
وسائط متعددة لتطبيقات الهواتف النقالة  -عملي

BMOB2116
BMOB2118
BMOB4115

21/12/2021
22/12/2021
21/12/2021

الثالثاء
األربعاء
الثالثاء

13:00 _ 15:00
10:30 _ 12:30
08:30 _ 09:30

طالب
طالبات
مشترك
مشترك
طالبات
طالب
مشترك
مشترك
مشترك

أساسيات تكييف الهواء عملي

BRACE4111

18/12/2021

السبت

09:00 _ 11:00

التبريد المنزلي والتجاري والصناعي عملي

BRACE4113

20/12/2021

االثنين

09:00 _ 11:00

تكييف الهواء المركزي عملي

BRACE5111

21/12/2021

الثالثاء

09:00 _ 11:00

مشاغل التبريد وتكييف الهواء

BRACE4112

22/12/2021

األربعاء

09:00 _ 11:00

طالب يافا
طالب يافا
طالب يافا
طالب يافا

كلية
الدراسات
المتوسطة
تصميم وتطوير صفحات
ومواقع اإلنترنت

إدارة وأتمتة المكاتب

كلية العلوم اإلدارية والمالية

20/12/2021

اإلثنين
الثالثاء

10:00 _ 12:00

مالحظات

ال
لية
ك
بية
لط
ما
علو

العلوم الطبية المخبرية

لية
ك
سة
هند
ال
تكن
و
جيا
ولو
هندسة التبريد والتكييف والتدفئة

22/12/2021

13:00 _ 15:00

