
(عام)الفصل األول 
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األولى
التشريح 

الوصفي
(أ)اللغة اإلنجليزية 

أسس وتاريخ 

التربية البدنية
ميدان ومضمارالرودالكرة الطائرةكرة القدمالتمرينات البدنية

دفاع عن

النفس
اللغة العربية 

(أ)

كمال الزروقهناء أبو شكيوة.أربيعة السويسي. دالقادر عبد سميرة. دمحمد النعال. ددكتور
عبدالقادر 

الكراتي
عبدالسالم حسين. دكريمة الكوربوفردوس دخيلفرج العتود

1الصاالتالرياضيةالرياضيةالرياضيةالرياضيةالصاالت1المدرجمعمل تشريحالقاعة

الثانية
اللغة اإلنجليزية 

(أ)
التشريح الوصفي

أسس وتاريخ التربية 

البدنية
الرودميدان ومضماركرة القدمالكرة الطائرةالتمرينات البدنية

دفاع عن

النفس
اللغة العربية 

(أ)

دكتور
 عبد سميرة. د

القادر
هناء أبو شكيوة.أربيعة السويسي. دمحمد النعال. د

عبدالقادر 

الكراتي
عبدالسالم حسين. دكريمة الكوربوفرج العتودفردوس دخيلكمال الزروق

1الصاالتالرياضيةالرياضيةالرياضيةالرياضيةالصاالت1معمل تشريحالمدرجالقاعة

 النفس دفاع عنالثالثة
أسس وتاريخ 

التربية البدنية
(أ)اللغة العربية ميدان ومضمارالرودالكرة الطائرةكرة القدمالتمرينات البدنيةالتشريح الوصفي(أ)اللغة اإلنجليزية 

ابراهيم الهماليدكتور
ربيعة . د

السويسي
عبدالسالم حسين. دمحمد العكرميمحي الدين عليربيع الرفاعينصر عقلهناء أبو شكيوة.أمحمد النعال. دالقادر عبد سميرة. د

1الرياضيةالرياضيةالرياضيةالرياضيةالصاالتمعمل تشريحالمدرج1الصاالتالقاعة

التشريح الوصفي النفس دفاع عنالرابعة
اللغة اإلنجليزية 

(أ)

أسس وتاريخ 

التربية البدنية
الرودميدان ومضماركرة القدمالكرة الطائرةالتمرينات البدنية

اللغة 

(أ)العربية 

فرج المزوغي.دابراهيم الهماليدكتور
 عبد سميرة. د

القادر
ربيعة سويسي.د

هناء أبو .أ

شكيوة
الطاهر محمد المهدي بن الغةمحي الدين عليمحمد العكرمينصر عقلربيع الرفاعي

1الرياضيةالرياضيةالرياضيةالرياضيةالصاالتالمدرجالمدرجمعمل تشريحالصاالتالقاعة

التشريح الوصفيالخامسة
اللغة العربية 

(أ)

اللغة اإلنجليزية 

(أ)
 النفس دفاع عنالتمرينات البدنية

أسس وتاريخ 

التربية البدنية
الكرة الطائرةكرة قدمالرودميدان ومضمار

الطاهر محمد المهدي بن الغةفرج المزوغي.ددكتور
 عبد سميرة. د

القادر
وليد المرغنيكمال الزروقفرج العتودفردوس دخيلمصطفى العويمري.دابراهيم الهماليهناء أبو شكيوة.أ

الرياضيةالرياضيةالرياضيةالرياضية1الصاالتالصاالتالمدرج1معمل تشريحالقاعة

السادسة
التشريح 

الوصفي
(أ)اللغة اإلنجليزية التمرينات البدنية(أ)اللغة العربية 

أسس وتاريخ 

التربية البدنية
كرة قدمالكرة الطائرةميدان ومضمارالرود النفس دفاع عن

دكتور
فرج .د

المزوغي
الطاهر محمد المهدي بن 

الغة
 القادر عبد سميرة. دهناء أبو شكيوة.أ

مصطفى .د

العويمري
كمال الزروقوليد المرغنيفردوس دخيلفرج العتودابراهيم الهمالي

الرياضيةالرياضيةالرياضيةالرياضيةالصاالت1المدرجالصاالت1معمل تشريحالقاعة

    

منسق القسم العام

عة
مو

مج
ال

الخميــــــــــــــــــــــــــــــساالربعـــــــــــــــــــــــــــاءالثالثـــــــــــــــــــــــــــــــــــاءاالثنـــــــــــــــــــــــــــــناألحـــــــــــــــــــــــــــــــــــدالسبـــــــــــــــــت

رئيس قسم الدراسة واالمتحانات بالكلية

محمد فرج النعميأبتسام عمار جبارة.د



(عام)الفصل الثاني 
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10:00-8:3012:00-10:002:00-12:004:00-2:0010:00-8:3012:00-10:002:00-12:004:00-2:0010:00-8:3012:00-10:002:00-12:004:00-2:0010:00-8:3012:00-10:002:00-12:004:00-2:0010:00-8:3012:00-10:002:00-12:004:00-2:0010:00-8:3012:00-10:002:00-12:004:00-2:00

رياضات مائيةاألولى
علم وظائف 

األعضاء
لياقة بدنيةتربية صحيةتشريح وظيفيعلم النفسالعاب صغيرةجمبازكرة سلةكرة يد

شنينة حميدةعواطف ابوجناحعبدالرخمن عبدوخميس دربيعبد الرحمن الشارف. دابراهيم الرقيعيدكتور
أنيسة 

الصقر
ابراهيم الصيدسهير الشقروني .دعبد الكريم ضوء.د

91معمل تشريح1الصاالتالصاالتالرياضيةالرياضية23القاعة

الثانية
علم وظائف 

األعضاء
لياقة بدنيةتربية صحيةعلم النفسجمبازالعاب صغيرةتشريح وظيفيكرة يدكرة سلةرياضات مائية

عواطف ابوجناحشنينة حميدة. دشرف الدين الزطريني . أخميس دربيعبدالرخمن عبدوابراهيم الرقيعيعبد الرحمن الشارف. ددكتور
أنيسة . د

الصقر
ابراهيم الصيدسهير الشقروني .د

191الصاالتالصاالتمعمل التشريحالرياضيةالرياضية32القاعة

لياقة بدنيةتربية صحيةكرة سلةكرة يدالثالثة
رياضات 

مائية ا
علم النفس

علم وظائف 

األعضاء
العاب صغيرةجمباز

تشريح 

وظيفي

أنيسة الصقرحسنين احمدابراهيم الصيدسهير الشقروني .داسامة القماطيخميس دربيدكتور
عبد الرحمن الشارف 

عبد الكريم ضوء.محمد العلوصفوزي شبل

معمل التشريحالصاالتالصاالت103111الرياضيةالرياضيةالقاعة

علم النفسرياضات مائية اتربية صحيةلياقة بدنيةكرة يدكرة سلةالرابعة

علم 

وظائف 

األعضاء

جمبازالعاب صغيرة
تشريح 

وظيفي

عبد الكريم ضوءفوزي شبلمحمد العلوصعبد الرحمن الشارف أنيسة الصقرحسنين احمدسهير الشقروني .دابراهيم الصيدخميس دربياسامة القماطيدكتور

معمل التشريحالصاالتالصاالت32132الرياضيةالرياضيةالقاعة

تشريح وظيفيلياقة بدنيةتربية صحيةكرة سلةكرة يدالعاب صغيرةجمبازالخامسة
رياضات 

مائية ا
علم النفس

علم وظائف 

األعضاء

الشريف اسامةعبد الكريم ضوء.دابراهيم الصيدسهير الشقروني .داسامة القماطيمريم البكوشمحمد العلوصفوزي شبلدكتور
أنيسة 

الصقر
عبد الرحمن الشارف .د

223معمل التشريح21الرياضيةالرياضيةالصاالتالصاالتالقاعة

علم النفسلياقة بدنيةتشريح وظيفيتربية صحيةكرة يدكرة سلةجمبازالعاب صغيرةالسادسة
رياضات 

مائية ا
علم وظائف األعضاء

ابراهيم الصيدعبد الكريم ضوء.دأحمد همل . أمريم البكوشاسامة القماطيفوزي شبلمحمد العلوصدكتور
أنيسة 

الصقر
عبد الرحمن الشارف .دالشريف اسامة

1333معمل التشريح2الرياضيةالرياضيةالصاالتالصاالتالقاعة

محمد فرج التعميأبتسام عمار جبارة.د

منسق القسم العامرئيس قسم الدراسة واالمتحانات بالكلية

الخميــــــــــــــــــــــــــــــساالربعـــــــــــــــــــــــــــاءالثالثـــــــــــــــــــــــــــــــــــاءاالثنـــــــــــــــــــــــــــــناألحـــــــــــــــــــــــــــــــــــد

عة
مو

مج
ال

السبـــــــــــــــــت
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(ب)اللغة العربية طرق التدريساإلحصاءتدريب رياضي االعاب مضربميدان ومضمارالكرة الطائرةكرة قدمالتمرينات البدنيةجمبازاألولى

صالح الدين .دفائزة األخضر .دناجي سالمة.دعمران شختورمحي الدين عليعماد كعيبعبدالقادر الكراتينصر عقلمحمد النعمي,أسمير الرفاعيدكتور

226معمل 4الرياضيةالرياضيةالرياضيةالرياضيةالصاالتالصاالتقاعة

الثانية
التمرينات 

البدنية
(ب)اللغة العربية تدريب رياضي اطرق التدريساإلحصاءميدان ومضمارالعاب مضربكرة قدمالكرة الطائرةجمباز

دكتور
محمد ,أ

النعمي
صالح الدين .دعمران شختورفائزة األخضر .دناجي سالمة.دعماد كعيبمحي الدين علينصر عقلعبدالقادر الكراتيسمير الرفاعي

36قاعة رياض االطفال2معمل الرياضيةالرياضيةالرياضيةالرياضيةالصاالتالصاالتقاعة

وظائف األعضاء  باألولى
علم النفس 

الرياضي

اللغة اإلنجليزية 

(ب)
علم حركةميدان ومضماركرة سلةكرة يدتنظيم وادارة ارياضات مائية بدفاع عن النفس

جمال  سوندي.دعماد كعيبعبدالرخمن عبدوحسن سعدطالل ابوخطوةاسامة الشؤيفسميحة عليسميرة عبد القادر .ديوسف السائح.أشرف الدين. أدكتور

7الرياضيةالرياضيةالرياضية47الصاالتالمدرج128قاعة

علم النفس الرياضيالثانية
اللغة اإلنجليزية 

(ب)
رياضات مائية بدفاع عن النفس

تنظيم 

وادارة ا
علم حركةميدان ومضماركرة يدكرة سلة

جمال  سوندي.دعماد كعيبحسن سعدعبدالرخمن عبدوطالل ابوخطوةاسامة الشؤيفسميحة عليسميرة عبد القادر .ديوسف السائح.أدكتور

7الرياضيةالرياضيةالرياضية32الصاالتالمدرج4قاعة

البحث العلميالتعلم الحركيعلم االجتماعتخصص اتخصص اتخصص اتخصص اتدريب رياضي بالتمرينات(أ)حاسب آلي القواماألولى

أخلودمراد جمال.ددكتور
سمية . د

الطبيقي
حنان كحيل .دهادية.أتعزيز موسى .دعمران شختور

رياض االطفال498الصاالتمعمل الحاسب5قاعة

البحث العلميعلم االجتماعالتعلم الحركيتخصص اتخصص اتخصص اتخصص اتدريب رياضي بالتمرينات(أ)حاسب آلي القوامالثانية

حنان كحيل .دد  تعزيز موسىهادية.أعمران شختورسمية الطبيقي. دخلود.أمراد جمال.ددكتور

91رياض االطفال5الصاالتمعمل الحاسب9قاعة

األولى
االختبارات 

والمقاييس
ميكانيكا حيويةالترويحبيولوجيا رياضةتنظيم وادارة بتخصص بتخصص بتخصص بتخصص بثقافة إسالميةاالنتقاء

سيكولوجية 

المنافسات
تغدية أ

وليد شيبوبرمضان القطيوي.دحسان العماريمحمد سالم .دسعاد العزابي.دمعز شفتلراكرم.دايتسام جبارةعيادة .ددكتور

قاعة
معمل 

االختبارات
56510411105

تغدية أميكانيكا حيويةسيكولوجية المنافساتالترويحتنظيم وادارة ببيولوجيا رياضةتخصص بتخصص بتخصص بتخصص بثقافة إسالميةاالنتقاءاالختبارات والمقاييسالثانية

وليد شيبوبحسان العماريرمضان القطيوي.دمحمد سالم .دمعز شفتلرسعاد العزابي.داكرم.دايتسام جبارةعيادة .ددكتور

7464210115معمل االختباراتقاعة

تنظيم وادارة جالمنشطاتقاعة بحثاإلصابات واالسعافات واالوليةاألولى
حاسب آلي 

(ب)

تحليل 

حركي
تخصص جتخصص جتخصص جتخصص جتغذية

طالل ابوخطوةفتحي السوكني.دد حبيب عاشورعبدهللا البركي.أدكتور
خلود . د

الكانوني
ناجية شالبيحسان العماري

136معمل 6765قاعة

الثانية

اإلصابات 

واالسعافات 

واالولية

تحليل حركيتنظيم وادارة جالمنشطاتقاعة بحث
حاسب آلي 

(ب)
تخصص جتخصص جتخصص جتخصص جتغذية

دكتور
عبدهللا .أ

البركي
د حبيب عاشور

فتحي .د

السوكني
حسان العماريطالل ابوخطوة

خلود . د

الكانوني
ناجية شالبي

15معمل 71658قاعة

تخصص دتخصص دتخصص دتخصص داألولى

تخصص دتخصص دتخصص دتخصص دالثانية

رئيس قسم الدراسة واالمتحانات بالكلية

جامعة طرابلس  ـــــ  كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

منسق الدراسة واالمتحانات بالقسم 

مشروع التخرج

السبـــــــــــــــــت

تدريب ميداني

التدريب الميداني

االربعـــــــــــــــــــــــــــاء

أسعد مصباح الشيباني . د
رئيس قسم التدريب

حدهم محمد العابد. د أبتسام عمار جبارة. د

2023ربيع  
الخميــــــــــــــــــــــــــــــس

صل
الف

س
اد

س
ال

الثالثـــــــــــــــــــــــــــــــــــاء

قسم التدريب
االثنـــــــــــــــــــــــــــــناألحـــــــــــــــــــــــــــــــــــد

عة
مو

مج
ال

ث
ال
لث

ا

التدريب الميداني

ع
اب
لر

ا
ن

ام
لث

ا

التدريب الميداني

ع
اب
س

ال

تدريب ميداني

س
ام

خ
ال

تدريب ميداني
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2023ربيع  (التدريس)قسم التربية البدنية 
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ميدان ومضماركرة قدم(أ)أنشطة بدنية األولى
التمرينات 

البدنية

علم االجتماع 

الرياضي
المناهججمبازاإلحصاءعلم النفسطرق التدريس

اللغة 

(ب)العربية 

السويح الرقيعي.دعلي زريبة.دمنى الدهماني. ددكتور
رضوان .أ

األخضر
مجدي حمزة .دد  أسعد شقلب

اسماعيل .د

حصن

ناجي .د

سالمة
صالح الدين .دالبشير شهبون .دفوزي الهواري

44صاالت2معمل 22معمل الحاسب 3الصاالتالرياضيةالرياضية1القاعة

كرة قدمميدان ومضمار(أ)أنشطة بدنية الثانية
علم االجتماع 

الرياضي
علم النفسالتمرينات البدنية

طرق 

التدريس
جمبازالمناهجاإلحصاء

اللغة العربية 

(ب)

د  أسعد شقلبعلي زريبة.دالسويح الرقيعي.دمنى الدهماني. ددكتور
رضوان .أ

األخضر

اسماعيل .د

حصن
صالح الدين .دفوزي الهواريالبشير شهبون .دناجي سالمة.دمجدي حمزة .د

4صاالت24معمل 2معمل الحاسب 4الصاالت3الرياضيةالرياضية4القاعة

األولى
اللغة اإلنجليزية 

(ب)

وظائف األعضاء 

ب
علم حركةجمبازدفاع عن النفسالتمرينات البدنيةطرق التدريسالتعبير الحركي

رياضات مائية 

ب
الكرة الطائرةميدان ومضمار

هناء مالطم .دشرف الدين. أسميرة عبد القادر .ددكتور
عبداللطيف .د

حبلوص

رضوان .أ

األخضر
ربيع الرفاعيمحمد العكرميعمران الحصائريعبد المنعم زريبة هالة الباروني.دسميحة علي

الرياضيةالرياضية23الصاالتالصاالتالصاالت2الصاالت12المدرجالقاعة

الثانية
اللغة اإلنجليزية 

(ب)
طرق التدريس

التمرينات 

البدنية
دفاع عن النفسجمباز

رياضات 

مائية ب
ميدان ومضمارالكرة الطائرةعلم حركة

سميرة عبد القادر .ددكتور
عبداللطيف .د

حبلوص

 رضوان.

األخضر
محمد العكرميربيع الرفاعيعبد المنعم زريبة عمران الحصائريسميحة عليسمير الرفاعي

الرياضيةالرياضية32الصاالتالصاالتالصاالت2المدرجالقاعة

البحث العلميالبرامجالتمرينات البدنية(أ)حاسب آلي األولى
طرق التدريس 

(ج)
ميدان ومضماركرة يدتنظيم وادارةالتعلم الحركيجمباز

سمية الطبيقي.دخلود الكانوني. ددكتور
انتصار .د

العزابي
ياسين شاغوشحسن سعدنبيل بن حكومةهادية.أسمير الرفاعيكمال األسود .دحنان كحيل .د

32الصاالتمعمل حاسب القاعة
قاعة رياض 

االطفال
الصاالت

قاعة رياض 

االطفال
الرياضيةالرياضية4

جمبازالبرامجالبحث العلمي(أ)حاسب آلي التمرينات البدنيةالثانية
طرق التدريس 

(ج)
كرة يدميدان ومضمارتنظيم وادارةالتعلم الحركي

حسن سعدياسين شاغوشنبيل بن حكومةهادية.أكمال األسود .دسمير الرفاعيانتصار العزابي.دحنان كحيل .دخلود الكانوني. دسمية الطبيقي.ددكتور

الصاالت43معمل حاسب الصاالتالقاعة
قاعة رياض 

االطفال

قاعة رياض 

االطفال
الرياضيةالرياضية4

ثقافة إسالميةالتوجيه واإلرشادالقوامجمبازاألولى
رياضات مائية 

ج

االختبارات 

والمقاييس

ميدان 

ومضمار
كرة سلة

التدريب 

الرياضي
التمرينات البدنية

مصطفى موسى.دعمران شختورفؤاد برغش.دعبدالرحمن المريميليلى ابوشكيوة.دجمال سوندياكرم.دمحمد العجيلى.دمراد جمال.أهالة الباروني  . ددكتور

الصاالت5الرياضيةالرياضيةمعمل االختبارات6245صاالتالقاعة

التوجيه واإلرشادثقافة إسالميةجمبازالقوامالثانية
االختبارات 

والمقاييس

رياضات مائية 

ج
التمرينات البدنيةميدان ومضماركرة سلة

التدريب 

الرياضي

عمران شختورمصطفى موسى.دعبدالرحمن المريمي.دفؤاد برغش.دجمال سونديليلى ابوشكيوة.دمحمد العجيلى.داكرم.دفوزي الهواريمراد جمال.أدكتور

5الصاالتالرياضيةالرياضية5معمل االختبارات95صاالت2القاعة

األولى

اإلصابات 

واالسعافات 

واالولية

(ب)حاسب آلي رياض االطفالالترويحقاعة بحث
الوسائل 

التعليمية
ميدان ومضمارجمبازالتمرينات البدنية

فردوس دخيل.دنادية المبسوط.دنهاد عريبي .داحمد البهلول.دخلود.اليلى الفقي.دميلود وادي .دد خالد الرفاعيأعبدهللا البركيدكتور

335القاعة
قاعة رياض 

أطفال
الرياضية6قاعة الصاالت14معمل 

الثانية

اإلصابات 

واالسعافات 

واالولية

(ب)حاسب آلي الترويحرياض االطفالقاعة بحث
الوسائل 

التعليمية
ميدان ومضمارجمبازالتمرينات البدنية

فردوس دخيل.دنادية المبسوط.دنهاد عريبي .داحمد البهلول .دخلود.اميلود وادي .دليلى الفقي.دد خالد الرفاعيأعبدهللا البركيدكتور

73القاعة
قاعة رياض 

أطفال

قاعة رياض 

أطفال
الرياضية5قاعة الصاالت16معمل 

األولى

الثانية

الخميــــــــــــــــــــــــــــــسالثالثـــــــــــــــــــــــــــــــــــاءاالثنـــــــــــــــــــــــــــــناألحـــــــــــــــــــــــــــــــــــدالسبـــــــــــــــــت

عة
مو

مج
ال

(ب)التدريب الميداني الداخلي 

(أ)التدريب الميداني الداخلي 

المدارس

االربعـــــــــــــــــــــــــــاء

(ج)تدريب ميداني خارجي 

رئيس قسم التدريس

كمال رمضان االسود. د

مشروع تخرج (د)تدريب ميداني خارجي 

رئيس قسم الدراسة واالمتحانات بالكلية

رضوان ابراهسم االخضر .أابتسام جبارة. د

منسق الدراسة واالمتحانات بالقسم 
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(أ)مصطلحات طبية األولى
مقدمة في إعادة 

التأهيل
قوام

أنشطة 

(أ)بدنية 
اإلحصاء

التمرينات 

العالجية
مفاهيم إعاقة

وظائف 

األعضاء ب
علم الحركة(ب)اللغة العربية 

صالح بشير.دبشير الحراتي.دهشام بريكاو.أدكتور
محمد .د

خليفة
عبدالمنعم زريبةصالح الدين عياد سعد.دجمال زريبة.دد هناء مالطمد ناجي سالمة

968512معمل حاسب5718قاعة

اإلحصاءالثانية 
التمرينات 

العالجية
علم الحركة (ب)اللغة العربية 

عبدالمنعم زريبةصالح الدين هناء مالطم.دد ناجي سالمةدكتور

9512معمل حاسبقاعة

األولى
علم وظائف 

(ج)األعضاء 
(أ)عالج يدوي (ب)اللغة اإلنجليزية 

إصابات رياضية 

(أ)
التغديةبيولوجياعلم النفس الرياضي

أداوات 

مساعدة

التمرينات 

العالجية
اسعافات أولية علم االنسجة

سعاد العزابي سميرة جراد.دد نهاد عريبيليلى الفقي,دوليد شيبوبسعاد العزابي.دالبهلول العجيلي.دأعبدهللا البركيعادل بن يونسعبدالقادر سميرة. دفتحي السوكني.ددكتور

766رياض اطفال8866الصالة المدرج10قاعة

(ب)اللغة اإلنجليزية الثانية 
علم النفس 

الرياضي
التغدية

أداوات 

مساعدة

التمرينات 

العالجية

د نهاد عريبيليلى الفقي,دوليد شيبوبالبهلول العجيلي.دسميرة عبدالقادر. ددكتور

7رياض اطفال910المدرجقاعة

أنشطة بدنية معدلة ب(أ)حاسب آلي (ب)عالج يدوي األولى
االختبارات 

والمقاييس

إعادة تأهيل 

جهاز دوري 

تنفسي

مصطلحات طبية ب
تأهيل اإلصابات 

(ب)الرياضية 
علم األمراض

تأهيل الجهاز 

العضلي العظمي

التأهيل 

النفسي

نادية الحواتعياد سعد .دماجد الصابري.دعيادة .دمحمد خليفة.دخلود.اعادل بن يونسدكتور
مسعود .د

القحماصي
هناء مالطم .دسمر العلوي.د

قاعة رياض االطفالالصالة71188معمل االختبارات11معمل الحاسبالصالة قاعة

(أ)حاسب آلي الثانية 
االختبارات 

والمقاييس
التأهيل النفسي

هناء مالطم .دعيادة .دخلود.أدكتور

قاعة رياض االطفالمعمل االختباراتمعمل الحاسب قاعة

حاالت طبيةالبحث العلميالتدريب الميدانياألولى

تأهيل 

اإلصابات 

الرياضية 

تأهيل أمراض 

األطفال
علم األدوية

طفيليات 

وجراثيم

الميكانيكا 

الحيوية
ثقافة إسالميةعالج كهربائي

مسعود القحماصي,دد خالد الرفاعيدكتور
بشير .د

الحاراتي
اكرم.دمحمد النعال. أخالد ابوزيانسميرة جراد.دسميرة جراد.دهشام بريكاو.د

المدرجالصالة117108888الصالةقاعة

حاالت طبيةالتدريب الميدانيالبحث العلميالثانية
الميكانيكا 

الحيوية
ثقافة إسالمية

د خالد الرفاعيدكتور
مسعود ,د

القحماصي
اكرم.دخالد ابوزيان

المدرج1010الصالة11قاعة

الحاسب الي باقاعة بحثحاالت طبيةالعالج المائيكيمياء حيويةالمنشطاتاألولى

تأهيل 

أمراض 

النساء

تأهيل أمراض 

المسنين

إدارة مراكز 

التأهيل
الترويح العالجي

صالح قوس.دمسعود القحماصي,دفتحي الهادي.دسميرة جراد.دفتحي السوكني.ددكتور
خلود . د

الكانوني

نادية .د

الحوات

ماجد .د

الصابري
ميلود وادي .دمعز شفتر

قاعة رياض االطفال110911معمل 1210111111قاعة

الحاسب الي بالعالج المائياقاعة بحثالمنشطاتكيمياء حيويةالثانية
إدارة مراكز 

التأهيل

تأهيل أمراض 

المسنين

تأهيل 

الجهازالعصبي
الترويح العالجي

فتحي الهادي.دصالح قوس.دفتحي السوكني.دسميرة جراد.ددكتور
خلود . د

الكانوني
معز شفتر

ماجد .د

الصابري
ميلود وادي .دسمر العلوي.د

قاعة رياض االطفالالصالة1109معمل 10121212قاعة

األولى

الثانية

 بالقسم واالمتحانات الدراسة منسق

مشروع التخرجالتدريب العملي الخارجيالثامن

أحمد عبدهللا  همل. أ البركي عبدهللا. أابتسام جبارة. د

رئيس قسم الدراسة واالمتحانات بالكلية

الخميــــــــــــــــــــــــــــــس

التدريب الميداني

رئيس القسم

صل
الف

عة
مو

مج
الثالثـــــــــــــــــــــــــــــــــــاءاالثنـــــــــــــــــــــــــــــناألحـــــــــــــــــــــــــــــــــــدالسبـــــــــــــــــتال

السادس

السابع

االربعـــــــــــــــــــــــــــاء

الخامس

الثالث

الرابع




