
FM/YS 1 

 السنة الثانية طب

 الجهاز الحركي والجلد

 األسبوع األول

 

 (4/2الخميس ) (3/2األربعاء ) (2/2الثالثاء ) (1/2االثنيــن  )           )1/ 31األحــد )

 الشـــــــــــــــــــــــــــــــعبة األولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

8 – 9  

 

(2فسيولوجي )   

Excitation Contraction 

Coupling 

 د. محمد خطاطبة 

(2تشريح )   

Medial  Compartment 

of  thigh 

 د. امجد الشطرات

 

9 – 10  

 

 

(1تشريح )   

Anterior compartment 

of thigh 

 د. امجد الشطرات

(4فسيولوجي )   

Muscle Mechanics 

 د. محمد خطاطبة

 

10- 11  (Extra-1تشريح ) 

 

 د. امجد الشطرا ت

 -Extraح تشري 

(2) 

 د. امجد الشطرات

  

11 – 12  

 

(1فسيولوجي )  

Action Potential In 

Excitable Cells 

 د. محمد خطاطبة

(3فسيولوجي )   

Sliding 

Filament 

Theory 

 د. محمد خطاطبة

(3تشريح )   

Gluteal region 

& Back of the thigh 

 د. امجد الشطرات

ـــــــــــــعبة الـثانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــةالشــــــــــــــــــ األسبوع األول  

12-1  

 

(2فسيولوجي )   

Excitation Contraction 

Coupling 

 د. محمد خطاطبة 

(2تشريح )   

Medial  Compartment 

of  thigh 

 د. امجد الشطرات

(3تشريح )  

Gluteal region 

& Back of the thigh 

 د. امجد الشطرات

1-2 (1ريح )تش    

Anterior compartment 

of thigh 

 د. امجد الشطرات

(4فسيولوجي )   

Muscle Mechanics 

 د. محمد خطاطبة

 

2-3  

 

 

 (Extra-1تشريح )

 

 د. امجد الشطرا ت

 -Extraتشريح  

(2) 

 د. امجد الشطرات

  

3-4 (1فسيولوجي )   

Action Potential In 

Excitable Cells 

 د. محمد خطاطبة

(3) فسيولوجي   

Sliding 

Filament 

Theory 

 د. محمد خطاطبة

  

 
 



FM/YS 2 

 
 الجهاز الحركي والجلد

 األسبوع الثاني

 

 (11/2الخميس ) (10/2األربعاء ) (9/2الثالثاء ) (8/2االثنيــن  )           (7/2األحــد )

 الشـــــــــــــــــــــــــــــــعبة األولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

8 – 9  

 

(1ميكروبيولوجي )   

Papilloma …. Etc. 

 أ.د. عزمي محافظة

(7تشريح )   

Leg-2 

 د. امجد الشطرات

 

9 – 10  

 

 

(5تشريح )   

Leg-1 

 د. امجد الشطرات

 (1باثولوجي ) 

Diseases With Abnormal 

Matrix 

 د. نسرين أبو شاهين

 

10- 11 (4تشريح )   

Hip Joint 

 

 تشريح )6( 

Knee and Ankle 

Joints 

 د. محمد حمدان

  

11 – 12  

 

Popliteal Fossa 

 extra   د. امجد الشطرات

(2ميكروبيولوجي )   

Viral Infections 

 أ.د. عزمي محافظة

(8تشريح )   

Sole & Arches of foot  

 د.أمجد الشطرات

ــــــــــــــــةالشـــــــــــــــــــــــــــــــعبة الـثانيـــــــــــــــــــ األسبوع الثاني  

12-1  

 

(1ميكروبيولوجي )   

Papilloma …. Etc. 

 أ.د. عزمي محافظة

(7تشريح )   

Leg-2 

 د. امجد الشطرات

(8تشريح )  

Sole & Arches of foot  

 د.أمجد الشطرات

1-2 (5تشريح )    

Leg-1 

 د. امجد الشطرات

 (1باثولوجي ) 

Diseases With Abnormal 

Matrix 

هيند. نسرين أبو شا  

 

2-3  

 

 

(4تشريح )  

Hip Joint 

& Popliteal Fossa 

 د. امجد الشطرات

(2ميكروبيولوجي )   

Viral Infections 

 أ.د. عزمي محافظة

  

3-4  Popliteal Fossa 

 extra   د. امجد الشطرات

 تشريح )6( 

Knee and Ankle 

Joints 

 د. محمد حمدان

  

 
 
 
 
 



FM/YS 3 

 دالجهاز الحركي والجل السنة الثانية طب

 األسبوع الثالث

 

 (18/2الخميس ) (17/2األربعاء ) (16/2الثالثاء ) (15/2االثنيــن  )           )2/ 14األحــد )

 الشـــــــــــــــــــــــــــــــعبة األولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

8 – 9  

 

(4ميكروبيولوجي )   

Nocardia …. Etc. 

 أ. د. عاصم الشهابي

(5ميكروبيولوجي )   

Staph. Aureus Etc…. 

 أ. د. عاصم الشهابي

 

9 – 10  

 

 

 (10تشريح ) 

 د.أمجد الشطرات

(12تشريح )   

 

Scalp and muscles of 

mastication 

 

10- 11 (9تشريح )   

 د.أمجد الشطرات

(11تشريح )   

 

 د.أمجد الشطرات

  

11 – 12  

 

(3ميكروبيولوجي )  

Viral Exanthemata 

مي محافظةأ.د. عز  

(2باثولوجي )   

Osteomyelitis 

ند. نسرين أبو شاهي  

(13تشريح )   

 

micro 

 الشـــــــــــــــــــــــــــــــعبة الـثانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة األسبوع الثالث

12-1  

 

 (10تشريح ) 

Norma frontalis and 

Face 

 د.أمجد الشطرات

(5ميكروبيولوجي )   

Staph. Aureus Etc…. 

 أ. د. عاصم الشهابي

(13تشريح )  

micro 

1-2    

(4ميكروبيولوجي )  

Nocardia …. Etc. 

 أ. د. عاصم الشهابي

(12تشريح )   

Scalp and muscles of 

mastication 

 

2-3  

 

 

(9تشريح )  

Norma Verticalis and 

scalp 

 د.أمجد الشطرات

(11تشريح )   

Norma Basalis 

 

تد.أمجد الشطرا  

  

3-4 (3ميكروبيولوجي )   

Viral Exanthemata 

 أ.د. عزمي محافظة

(2باثولوجي )   

Osteomyelitis 

ند. نسرين أبو شاهي  

 

 

 
 
 
 
 
 

 الجهاز الحركي والجلد /السنة الثانية طب



FM/YS 4 

 األسبوع الرابع

 محاضرات 9

 (25/2الخميس ) (24/2األربعاء ) (23/2الثالثاء ) (22/2االثنيــن  )           )21/2األحــد )

 الشـــــــــــــــــــــــــــــــعبة األولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

8 – 9  

 

(6ميكروبيولوجي )    

Leishmania. Etc…. 

 د. حسان أبو الراغب

 

 

 (5باثولوجي ) 

Skeletal Muscle Disorders 

 د.طارق العديلي

 Included in the midterm 

exam 

9 – 01  

 

 

 (15( تشريح 

 د.أمجد الشطرات

Face  

(17تشريح )     Dr.Amjad 

Orbit 

Included in the midterm 

exam 

10- 11   تشريح )14( 

 د.أمجد الشطرات

Face Face  

(7ميكروبيولوجي )   

Skin Infections 

  د. حسان أبو الراغب

Cranial cavity 

Dr.Amjad 

Included in the midterm 

exam 

 

11 – 21  

 

 (3اثولوجي )

Bone Tumors 

 د.طارق العديلي

(4باثولوجي )   

Arthritis 

 د.طارق العديلي

 (17) 

Eye Ball-1 

 د نخلة ابو ياغي

Not Included in the 

midterm exam 

 

12 – 1  

 

     

 الشـــــــــــــــــــــــــــــــعبة الـثانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة األسبوع الرابع

12-1  

 

(6ميكروبيولوجي )    

Leishmania. Etc…. 

 د. حسان أبو الراغب

 

 

 (5باثولوجي )  

Skeletal Muscle Disorders 

 د.طارق العديلي

Not Included in the 

midterm exam 

1-2  (15( تشريح  

مجد الشطراتد.أ  

Face 

(17تشريح )    Dr.Amjad 

Orbit 

Not Included in the 

midterm exam 

2-3  

 

 

  تشريح )14(

 د.أمجد الشطرات

Face Face 

(7ميكروبيولوجي )   

Skin Infections 

 د. حسان أبو الراغب

 (16تشريح )

Cranial cavity 

Dr.Amjad 

Included in the midterm 

exam 

 

3-4  (3اثولوجي ) 

Bone Tumors 

(4باثولوجي )   

Arthritis 

 

Eye Ball-1 

 



FM/YS 5 

 د نخلة ابو ياغي د.طارق العديلي د. نسرين أبو شاهين

Not Included in the 

midterm exam 

 

 
 
 
 
 
 

 الجهاز الحركي والجلد

 األسبوع الخامس

 محاضرات 10

 (3/3الخميس ) (2/3األربعاء ) (1/3الثالثاء ) (29/2االثنيــن  )           )28/2األحــد )

 الشـــــــــــــــــــــــــــــــعبة األولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

8 – 9  

 

 Neck 1 

Not Included in the 

midterm exam 

 

Exam 

HOLIDAY 

 

Exam 

HOLIDAY 

 

9 – 10  

 

 

 تشريح )19( 

Neck 2 

Not Included in the 

midterm exam 

 

 

 

 

10- 11  (18شريح )ت 

Cranial cavity 

Dr.Tariq 

Not Included in the 

midterm exam 

    

11 – 12  

 

(6باثولوجي )  

Skin Pathology 

 د.طارق العديلي

Not Included in the 

midterm exam 

 

 (20تشريح ) 

Neck 3 

Not Included 

in the 

midterm 

exam 

  

      

 ـــــــــــــعبة الـثانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــةالشــــــــــــــــــ األسبوع الخامس

12-1  

 

 Neck 1 

Not Included in the 

midterm exam 

 

Exam 

HOLIDAY 

 

Exam 

HOLIDAY 

 

1-2     تشريح )19(  



FM/YS 6 

Neck 2 

Not Included in the 

midterm exam 

 

 

2-3  

 

 

 (18تشريح )

Cranial cavity 

Dr.Tariq 

Included in the 

midterm exam 

    

3-4 (6باثولوجي )   

Skin Pathology 

 د.طارق العديلي

Not Included in the 

midterm exam 

 

 (20تشريح ) 

Neck 3 

Not Included 

in the 

midterm 

exam 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السنة الثانية طب

 األسبوع السادس

 

 (10/3الخميس  ) (9/3)   األربعاء  (8/3الثالثاء  ) (7/3االثنيــن  ) )6/3األحــد  )

 الشـــــــــــــــــــــــــــــــعبة األولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

8 – 9  

 

 تشريح )22( 

Ear 

 لبنى الخريشة د.

(24تشريح )   

Back 

 د فادي الحديدي

 

9 – 10  

 

 

 (3أدوية ) 

Skeletal Muscle Relaxant 

 د.علياء شطناوي

5أدوية )   

Anti-Inflammatory 

Drugs-(2) 

 د.علياء شطناوي

 

10- 11 (21تشريح )   

Diahhragm and  

intercostal space 

(23تشريح )   

Development of 

the Face 

 

 (2أدوية )

Drugs For Skin Disease 

 د.علياء شطناوي



FM/YS 7 

 د.أمجد الشطرات د.أمجد الشطرات 

11 – 12  

 

 (1أدوية )

Drugs For Skin Disease 

ياء شطناويد.عل  

 )4أدوية ) 

Antiinflammatory 

Drugs-(1) 

 د.علياء شطناوي

 (25تشريح ) 

Vertebral Column 

 د. قصي

 الشـــــــــــــــــــــــــــــــعبة الـثانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة األسبوع السادس

12-1  

 

 تشريح )22( 

Ear 

 لبنى الخريشة د.

 

(24تشريح )   

Back 

 فادي الحديدي د

 (25تشريح )

Vertebral Column 

 قصي د.

1-2  (3أدوية )  

Skeletal Muscle Relaxant 

 د.علياء شطناوي

5أدوية )   

Anti-Inflammatory 

Drugs-(2) 

 د.علياء شطناوي

 (2أدوية )

Drugs For Skin Disease 

 د.علياء شطناوي

2-3  

 

 

(21تشريح )  

Diahhragm and  

intercostal space 

د.أمجد الشطرات    

(23تشريح )   

Development of 

the Face 

 د.أمجد الشطرات

 

 

3-4  (1أدوية ) 

Drugs For Skin Disease 

 د.علياء شطناوي

 )4أدوية ) 

Antiinflammatory 

Drugs-(1) 

 د.علياء شطناوي

  

      

 
 

 األسبوع السابع

 

 (17/3الخميس ) (16/3األربعاء ) (15/3اء  )الثالث (14/3االثنيــن  ) ) 13/3األحــد  )

 الشـــــــــــــــــــــــــــــــعبة األولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

8 – 9  

 

(1تشريح )   

Oral Cavity & Salivary 

Secretion  

 أ.د.محمد هشام المحتسب

(3تشريح )   

Rectus Sheath 

 أ.د.محمد هشام المحتسب

 

9 – 10  

 

 

(6أدوية )   

Drug For Gout 

 د.علياء شطناوي

 )7أدوية ) 

Drugs For Leprosy And 

Leishmania 

 د.علياء شطناوي

 

10- 11  (26تشريح ) 

Dr.Amjad 

 

(2تشريح )   

Pharynx 

 

أ.د.محمد هشام 

  

10- 11    



FM/YS 8 

 المحتسب

11 – 12  

 

(1فسيولوجي )  

Introduction To GI 

Phys.  

 د. محمد خطاطبة

(2فسيولوجي )   

GI Motility-1  

 د. محمد خطاطبة

(3فسيولوجي )   

 

 الشـــــــــــــــــــــــــــــــعبة الـثانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة األسبوع السابع

12-1  

 

(1تشريح )   

Oral Cavity & Salivary 

Secretion  

 أ.د.محمد هشام المحتسب

(3تشريح )   

Rectus Sheath 

محتسبأ.د.محمد هشام ال  

(3فسيولوجي )  

 

1-2 (6أدوية )    

Drug For Gout 

 د.علياء شطناوي

 )7أدوية ) 

Drugs For Leprosy And 

Leishmania 

 د.علياء شطناوي

 

2-3  

 

 

 (26تشريح )

Extra Dr.Amjad 

 

(2تشريح )   

Pharynx 

 

أ.د.محمد هشام 

 المحتسب

  

3-4 (1فسيولوجي )   

Introduction To GI 

Phys.  

 طاطبةد. محمد خ

(2فسيولوجي )   

GI Motility-1  

 د. محمد خطاطبة

  

 


