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 األولاألسبوع 
(6-10) االثنيــن  )6-21)األحــد  (6-11)األربعاء  (6-12)الثالثاء  

 الشـــــــــــــــــــــــــــــــعبة األولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

8:20-9:00 

(1)  

Anatomy + Histology + 

Embryology 

درويش بدران.د  

(2) 

Anatomy + Histology + 

Embryology 

درويش بدران.د  

(3) 

Anatomy + Histology + 

Embryology 

درويش بدران.د  

(4) 

Anatomy + Histology + 

Embryology 

درويش بدران.د  

9:10-9:50 

(1)فسيولوجي   

General Endocrino-1 

د سليم الخريشا.أ  

(2)فسيولوجي   

Hypothalamic Pituitary 

Axis 

د سليم الخريشا.أ  

(3)فسيولوجي   

Neural Integration Of 

Endocrine Functions, Pineal 

Gland 

د سليم الخريشا.أ  

(4)فسيولوجي   

GH, Developmental And Metabolic 

Functions 

ا د سليم الخريشا.أ  

األولاألسبوع   الشـــــــــــــــــــــــــــــــعبة الـثانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

10:30 -11:10  

(1)  

Anatomy + Histology + 

Embryology 

درويش بدران.د  

(2) 

Anatomy + Histology + 

Embryology 

درويش بدران.د  

(3) 

Anatomy + Histology + 

Embryology 

درويش بدران.د  

(4) 

Anatomy + Histology + 

Embryology 

درويش بدران.د  

11:20 -12 

(1)فسيولوجي   

General Endocrino-1 

الخريشا د سليم.أ  

(2)فسيولوجي   

Hypothalamic Pituitary 

Axis 

د سليم الخريشا.أ  

(3)فسيولوجي   

Neural Integration Of 

Endocrine Functions, Pineal 

Gland 

د سليم الخريشا.أ  

(4)فسيولوجي   

GH, Developmental And Metabolic 

Functions 

ا د سليم الخريشا.أ  

 

 الثانياألسبوع 
 (6-11)األربعاء  (6-12)الثالثاء  (6-12)االثنيــن   )6-16)األحــد

 الشـــــــــــــــــــــــــــــــعبة األولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

8:20-9:00 

(5) 

Anatomy + Histology + 

Embryology 

درويش بدران.د  

(5) 

Anatomy + Histology 

+ Embryology 

درويش بدران.د  

( 7)ي فسيولوج  

TRH/TSH 

Thyroxin Function 

د سليم الخريشا.أ  

 (8)فسيولوجي 

Calcium Homeostasis, Parathyroid 

Functions 

د سليم الخريشا.أ  

9:10-9:50 

(5)فسيولوجي   

Posterior Pituitary 

 

د سليم الخريشا.أ  

(6)فسيولوجي   

Thyroid, Iodine 

Economy, Thyroid 

Regulation 

شاد سليم الخري.أ  

(1)  

Biochemistry 
Hormones, Cascade System 

نافذ أبوطربوش. د  

(2)  

Biochemistry 
Transmembrane, Helix Receptors, G-

proteins 

نافذ أبوطربوش. د  

الثانياألسبوع   الشـــــــــــــــــــــــــــــــعبة الـثانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

10:30 -11:10  

(5) 

Anatomy + Histology + 

Embryology 

(5) 

Anatomy + Histology 

+ Embryology 

( 7)فسيولوجي   

TRH/TSH 

Thyroxin Function 

 (8)فسيولوجي 

Calcium Homeostasis, Parathyroid 

Functions 
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درويش بدران.د درويش بدران.د  د سليم الخريشا.أ  د سليم الخريشا.أ   

11:20 -12 

(5)فسيولوجي   

Posterior Pituitary 

 

د سليم الخريشا.أ  

(6)فسيولوجي   

Thyroid, Iodine 

Economy, Thyroid 

Regulation 

د سليم الخريشا.أ  

(1)  

Biochemistry 
Hormones, Cascade System 

نافذ أبوطربوش. د  

(2)  

Biochemistry 
Transmembrane, Helix Receptors, G-

proteins 

نافذ أبوطربوش. د  

 

 ثالثالاألسبوع 
 (2-6)األربعاء  (2-5)الثالثاء  (2-4)االثنيــن   )2-3)األحــد

 الشـــــــــــــــــــــــــــــــعبة األولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

8:20-9:00 

(9)فسيولوجي   

Vit. D Synthesis, Role In Ca
++

 

Homeostasis 

د سليم الخريشا.أ  

(11)فسيولوجي   

Glucose Homeostasis, 

Fuel Flow 

د سليم الخريشا.أ  

عطلة عيد الفطر 

 المبارك
 عطلة عيد الفطر المبارك

9:10-9:50 

(3)  

Biochemistry 
IP3 Cascade, Calcium 

نافذ أبوطربوش. د  

(4)  

Biochemistry 
Hormone Synthesis, 

Degradation 

نافذ أبوطربوش. د  

عطلة عيد الفطر 

 المبارك
مباركعطلة عيد الفطر ال  

الثالثاألسبوع   الشـــــــــــــــــــــــــــــــعبة الـثانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

10:30 -11:10  

(9)فسيولوجي   

Vit. D Synthesis, Role In Ca
++

 

Homeostasis 

د سليم الخريشا.أ  

(11)فسيولوجي   

Glucose Homeostasis, 

Fuel Flow 

د سليم الخريشا.أ  

لة عيد الفطر عط

 المبارك
 عطلة عيد الفطر المبارك

11:20 -12 

(3)  

Biochemistry 
IP3 Cascade, Calcium 

نافذ أبوطربوش. د  

(4)  

Biochemistry 
Hormone Synthesis, 

Degradation 

نافذ أبوطربوش. د  

عطلة عيد الفطر 

 المبارك
 عطلة عيد الفطر المبارك
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 الرابعاألسبوع 
 (2-23)األربعاء  (2-21)الثالثاء  (2-22)نيــن  االث )2-20)األحــد

 الشـــــــــــــــــــــــــــــــعبة األولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

8:30-9:30  

(1) 

Pathology 
Pathology Of Pituitary 

Gland 

 

  دطارق العديلي

(2) 

Pathology 
Pathology Of The  

Parathyroid Gland 

العديلي دطارق   

(3) 

Pathology 
 Pathology Of The Thyroid Gland-1  

 

  دطارق العديلي

9:30-10:30  

(11)فسيولوجي   

Role Of Pancreatic 

Hormone Id Fuel Flow 

د سليم الخريشا.أ  

(12)فسيولوجي   

Adrenal Gland 

 

د سليم الخريشا.أ  

(1) 

Pharmacology 

 يعقوب ارشيد . د.أ

الرابعاألسبوع    

11 -12   

(1) 

Pathology 
Pathology Of Pituitary 

Gland 

 

  دطارق العديلي

(2) 

Pathology 
Pathology Of The  

Parathyroid Gland 

  دطارق العديلي

(3) 

Pathology 
 Pathology Of The Thyroid Gland-1  

 

  دطارق العديلي

12-1  

(11)فسيولوجي   

Role Of Pancreatic 

Hormone Id Fuel Flow 

د سليم الخريشا.أ  

(12)فسيولوجي   

Adrenal Gland 

 

د سليم الخريشا.أ  

(1) 

Pharmacology 

 يعقوب ارشيد . د.أ
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NAT 4 

 

 الخامساألسبوع 
 (2-10)األربعاء  (2-21)الثالثاء  (2-22)االثنيــن   )2-22)األحــد

ـــــــــــــــــــىالشـــــــــــــــــــــــــــــــعبة األولــــــــــــــــــ  

8:30-9:30 

(4) 

Pathology 
Pathology Of The Thyroid Gland 

(II) 

 

طارق العديليد   

(1) 

 مقدمة للعلوم السريرية

Jaundice  (PBL Style) 

عوني أبو سنينة.د 1025-2-13 –السبت  –متحان منتصف الفصل ا   

9:30-10:30 

(2) 

Pharmacology 

يعقوب ارشيد. د.أ   

(3) 

Pharmacology 

يعقوب ارشيد. د.أ   

الخامساألسبوع   الشـــــــــــــــــــــــــــــــعبة الـثانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

11 -12  

(4) 

Pathology 
Pathology Of The Thyroid Gland 

(II) 

 

  دطارق العديلي

(1) 

 مقدمة للعلوم السريرية

Jaundice  (PBL Style) 

أبو سنينة عوني.د 1025-2-13 –السبت  –متحان منتصف الفصل ا   

12-1 

(2) 

Pharmacology 

يعقوب ارشيد. د.أ   

(3) 

Pharmacology 

يعقوب ارشيد. د.أ   

 1025-2-13 –السبت  –متحان منتصف الفصل ا 

 

 سادسالاألسبوع 
 (2-12)األربعاء  (2-16)الثالثاء  (2-15)االثنيــن   )2-14)األحــد

ــــــــــــــــــــــــــــعبة األولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــىالشـــ  

8:30-9:30 

(5)  

Pathology 
Pathology Of The Endocrine 

Pancreas 

 

  دطارق العديلي

(6) 

Pathology 
Pathology Of  The 

Adrenal Gland (1) 

 

  دطارق العديلي

(7) 

Pathology 
Pathology Of The Adrenal 

Gland (II) 

 

 

 

(4)أدوية  9:30-10:30 (5)أدوية   (6)أدوية     
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Hypothalamic And Pituitary 

Hormones 

يعقوب ارشيد. د.أ   

Anti Thyroid Drugs  

يعقوب ارشيد. د.أ   

Parathyroid And Calcium 

Metabolism 

يعقوب ارشيد. د.أ   

السادساألسبوع  ة الـثانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــةالشـــــــــــــــــــــــــــــــعب   

11 -12  

(5)  

Pathology 
Pathology Of The Endocrine 

Pancreas 

 

  دطارق العديلي

(6) 

Pathology 
Pathology Of  The 

Adrenal Gland (1) 

 

  دطارق العديلي

(7) 

Pathology 
Pathology Of The Adrenal 

Gland (II) 

 

 

 

12-1 

(4)أدوية   

Hypothalamic And Pituitary 

Hormones 

يعقوب ارشيد. د.أ   

(5)أدوية   

Anti Thyroid Drugs  

يعقوب ارشيد. د.أ   

(6)أدوية   

Parathyroid And Calcium 

Metabolism 

يعقوب ارشيد. د.أ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 بعالسااألسبوع 
 (2-3)األربعاء  (2-1)الثالثاء  (2-2)االثنيــن   )2-32)األحــد

ــــــــــــــــــــــــــــــعبة األولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــىالشـ  

8:30-9:30 

 مقدمة للعلوم السريرية

Jaundice  (PBL Style) 

عوني أبو سنينة.د  

 

(8) 

Pathology 
Pathology Of The 

Adrenal Gland (III) 

 

  دطارق العديلي

(9)أدوية   

Corticosteroids 

رشيديعقوب ا. د.أ   

 

9:30-10:30 

(7)أدوية   

Insulin And Oral Hypoglycemic 

Drugs 

يعقوب ارشيد. د.أ   

(8)أدوية   

Insulin And Oral 

Hypoglycemic Drugs 

يعقوب ارشيد. د.أ   

(11)أدوية   

Androgens And Anti 

Androgens 

يعقوب ارشيد. د.أ   

 

السابعاألسبوع  عبة الـثانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــةالشـــــــــــــــــــــــــــــــ   

11 -12  
 مقدمة للعلوم السريرية

Jaundice  (PBL Style) 

(8) 

Pathology 

(9)أدوية   

Corticosteroids 
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عوني أبو سنينة.د  

 

Pathology Of The 

Adrenal Gland (III) 

 

  دطارق العديلي

يعقوب ارشيد. د.أ   

12-1 

(7)أدوية   

Insulin And Oral Hypoglycemic 

Drugs 

يعقوب ارشيد. د.أ   

(8)أدوية   

Insulin And Oral 

Hypoglycemic Drugs 

يعقوب ارشيد. د.أ   

(11)أدوية   

Androgens And Anti 

Androgens 

يعقوب ارشيد. د.أ   

 

 

 

 

 

 الثامناألسبوع 
 (2-21)األربعاء  (2-22)الثالثاء  (2-20)االثنيــن   )2-1)األحــد

ـــــــــــــــــــــــــــــــعبة األولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــىالش  

8:30-9:30 

(11)أدوية   

Drugs For Osteoporosis 

يعقوب ارشيد. د.أ   

   

الثامناألسبوع   الشـــــــــــــــــــــــــــــــعبة الـثانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

11-12 

(11)أدوية   

Drugs For Osteoporosis 

يعقوب ارشيد. د.أ  

   

 


