
التخصص الكلية

المستوى الدراسي المساق

الفترة المجموعة

8 to 9 9 to 10 10 to 11 11 to 12 12 to 1 1 to 2 2 to 3 3 to 4 4 to 5 5 to 6 6 to 7 7 to 8

Subj.

Loc.

Instr.

Subj.

Loc.

Instr.

Subj.

Loc.

Instr.

Subj.

Loc.

Instr.

Subj.

Loc.

Instr.

Subj.

Loc.

Instr.

Subj.

Loc.

Instr.

Subj.

Loc.

Instr.

Subj.

Loc.

Instr.

Subj.

Loc.

Instr.

Subj.

Loc.

Instr.

2انجليزي

املخالفي عادل/د

2مج  (     2   ) رقم قاعة

وطنية ثقافة

الكامل محمد/د

1مج  (    3    ) رقم قاعة 2مج  (    3    ) رقم قاعة

القادر عبد/ا

3مج  البيلوجي معمل          

طبية مصطلحات طبية مصطلحات

السمهري جميلة/د السمهري جميلة/د

القرش ي محمد/ا

3مج  البيلوجي معمل          

عملي حيوية فيزياء عملي حيوية فيزياء عملي حيوية فيزياء

القرش ي محمد/ا

عام عام

TIME

م2019-2018جدول المحاضرات للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي  

مختبرات+صيدلة العلوم الطبية

األول مستجد

العفيري الكريم عبد/د
1مج  (    3    ) رقم قاعة

حيوي احصاء

الحاوري امللك عبد/د
1مج  (     2   ) رقم قاعة

حيوية فيزياء

العفيري الكريم عبد/د
2مج  (     3   ) رقم قاعة

حيوي احصاء

الحاوري امللك عبد/د
2مج  (     2   ) رقم قاعة

حيوية فيزياء

2احياء علم

الطهيش عديل/د

2مج  (     3   ) رقم قاعة

2احياء علم

الطهيش عديل/د

1مج  (     3   ) رقم قاعة

عامة صحة

القباطي صالح/د

1مج  (     2   ) رقم قاعة

عامة صحة

القباطي صالح/د

2مج  (    2    ) رقم قاعة

اسالمية ثقافة

فاطمة/ا

1مج  (    2    ) رقم قاعة

عملي 2احياء علم

القادر عبد/ا

1مج  البيلوجي معمل          

عملي 2احياء علم

القادر عبد/ا

2مج  البيلوجي معمل          

القرش ي محمد/ا

2مج  البيلوجي معمل           1مج  البيلوجي معمل          

عملي 2احياء علم

2مج  (    3    ) رقم قاعة1مج  (    3    ) رقم قاعة

SAT.

WED

THU

اسالمية ثقافة

فاطمة/ا

2مج  (    2    ) رقم قاعة

SUN

TUE

MON

2انجليزي

املخالفي عادل/د

1مج  (    2    ) رقم قاعة

وطنية ثقافة

الكامل محمد/د



عميد الكلية



التخصص الكلية

المستوى الدراسي المساق

الفترة المجموعة

8 to 9 9 to 10 10 to 11 11 to 12 12 to 1 1 to 2 2 to 3 3 to 4 4 to 5 5 to 6 6 to 7 7 to 8

Subj.

Loc.

Instr.

Subj.

Loc.

Instr.

Subj.

Loc.

Instr.

Subj.

Loc.

Instr.

Subj.

Loc.

Instr.

Subj.

Loc.

Instr.

Subj.

Loc.

Instr.

Subj.

Loc.

Instr.

عميد الكلية مسئول الجداول 

عثمان/ا

1مج         معمل          

عملي وفيروسات املناعة علم

الحرازي منى/ا

1مج املناعة معمل           

عملي وفيروسات املناعة علم

الحرازي منى/ا

2مج  املناعة معمل          

وفيروسات املناعة علم

ألاغبري الرزاق عبد/د

(    1    ) رقم قاعة

الثاني مستجد

SAT.

2 عضوية كيمياء

فيزيائية كيمياء

السامعي فائز/د

عملي 1ادوية علم

عثمان/ا

2مج         معمل          

الصيدالنية الدقيقة ألاحياء علم عملي 1ادوية علم

العامري رمزي/د

1مج  الكيمياء معمل    

عملي 2صيدالنية تحليلية كيمياء

كارم/ا

2مج  الكيمياء معمل    

م2019-2018جدول المحاضرات للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي  

2صيدالنية تحليلية كيمياء

مرشد فاطمة/د

(   1    ) رقم قاعة

1صيدالنيات

الجعدبي شيماء/د

(    1    ) رقم قاعة

عام عام

TIME

صيدلة العلوم الطبية

عملي الصيدالنية الدقيقة ألاحياء علم

سامح/ا

2مج  امليكرو معمل          

عملي 2صيدالنية تحليلية كيمياء

كارم/ا

(   1     ) رقم قاعة

الشرجبي اروى/د

(   1     ) رقم قاعة

(   1     ) رقم قاعة

SUN

MON

1ادوية علم

الجعمي سيدة/د

(   2     ) رقم قاعة

عملي الصيدالنية الدقيقة ألاحياء علم

سامح/ا

THU

1مج  امليكرو معمل          

1صيدالنيات

نورا/ا

2مج  الصيدالنيات معمل    

1صيدالنيات

نورا/ا

1مج  الصيدالنيات معمل    

TUE

wed

1مج  الكيمياء معمل     2مج  الكيمياء معمل    

عملي 2 عضوية كيمياء

هللا عبد ايمان/ا

عملي 2 عضوية كيمياء

هللا عبد ايمان/ا



التخصص الكلية

المستوى الدراسي المساق

الفترة المجموعة

8 to 9 9 to 10 10 to 11 11 to 12 12 to 1 1 to 2 2 to 3 3 to 4 4 to 5 5 to 6 6 to 7 7 to 8

Subj.

Loc.

Instr.

Subj.

Loc.

Instr.

Subj.

Loc.

Instr.

Subj.

Loc.

Instr.

Subj.

Loc.

Instr.

Subj.

Loc.

Instr.

Subj.

Loc.

Instr.

Subj.

Loc.

Instr.

عميد الكلية مسئول الجداول 

TIME

SAT.

2ادوية علم

الجعمي سيدة/د

(   5     ) رقم قاعة

1مج         معمل          

TUE

MON

SUN

عملي السموم علم

شمسان خالد/ا

2مج         معمل          
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عملي 3صيدالنيات

العسلي بسمة/ا

2مج  الصيدالنيات معمل    

عملي 3صيدالنيات

العسلي بسمة/ا

1مج  الصيدالنيات معمل    

عام عام

صيدلة العلوم الطبية

الثالث مستجد

2صيدالنية حيوية كيمياء

السمهري جميلة/د

(   4  ) قاعة

عملي السموم علم

الزبيري توفيق/د شمسان خالد/ا

(   5  ) قاعة

طبية طفيليات

عملي طبية طفيليات

الفراص ي محمد/ا

1مج         معمل          

2 عامة عقاقير

املحويتي جمال/د

عملي2عامة عقاقير

القباطي رشا/ا

الفراص ي محمد/ا

السموم علم

الخليدي مختار/د

(  1   ) قاعة

2مج         معمل          

عملي طبية طفيليات

(   1  ) قاعة
THU

3 صيدالنيات

الغشم نهلة/د

(   1  ) قاعة

WED

1مج         معمل          

عملي2عامة عقاقير

القباطي رشا/ا

2مج         معمل          

عملي2حيوية كيمياء

سامح/ا

2مج         معمل          

عملي2حيوية كيمياء

سامح/ا

1مج         معمل          



التخصص الكلية

المستوى الدراسي المساق

الفترة المجموعة

8 to 9 9 to 10 10 to 11 11 to 12 12 to 1 1 to 2 2 to 3 3 to 4 4 to 5 5 to 6 6 to 7 7 to 8

Subj.

Loc.

Instr.

Subj.

Loc.

Instr.

Subj.

Loc.

Instr.

Subj.

Loc.

Instr.

Subj.

Loc.

Instr.

Subj.

Loc.

Instr.

Subj.

Loc.

Instr.

عميد الكلية مسئول الجداول

م2019-2018جدول المحاضرات للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي  

صيدلة العلوم الطبية

الرابع مستجد

عام

TIME

SAT.

MON

TUE

SUN

THU

عام

WED

معياد افراح/ا

1مج العقاقير معمل

TUE

عملي 2الدواء وحركة حيوية صيدلة

عملي 2وعالجيات سريرية صيدلة

شمسان صادق/ا

1مج الجمهوري مستشفى في تطبيق

2مج الصناعية معمل

عملي 2صناعية صيدلة

العسلي بسمة/ا

1مج الصناعية معمل

القدس ي جالل/د

(  5   ) قاعة   

2 كيمياءعقاقير

املحويتي جمال/د

(  5   ) قاعة 

2صيدالنية دوائية كيمياء

عملي 2صناعية صيدلة

العسلي بسمة/ا

عملي 2صيدالنية دوائية كيمياء

جماله/ا جماله/ا

1مج الصيدلة معمل 2مج الصيدلة معمل

عملي 2صيدالنية دوائية كيمياء

معياد افراح/ا

2مج العقاقير معمل

عملي 2عقاقير كيمياء

الشيباني عادل/ا

1مج الكيمياء معمل

2صناعية صيدلة

الجعدبي شيماء/د

(  1 ) قاعة

عملي 2عقاقير كيمياء

الشيباني عادل/ا

2مج الكيمياء معمل

2الدواء وحركة حيوية صيدلة

الغشم نهلة/د

(   1  ) قاعة

الدواء ايصال انظمة

الغشم نهلة/د

(   1  ) قاعة

2وعالجيات سريرية صيدلة  

اليحوي علي/د

(   5  ) قاعة 

عملي 2وعالجيات سريرية صيدلة

شمسان صادق/ا

2مج الجمهوري مستشفى في تطبيق

عملي 2الدواء وحركة حيوية صيدلة



التخصص الكلية

المستوى 

الدراسي
المساق

الفترة المجموعة

8 to 9 9 to 10 10 to 11 11 to 12 12 to 1 1 to 2 2 to 3 3 to 4 4 to 5 5 to 6 6 to 7 7 to 8

Subj.

Loc.

Instr.

Subj.

Loc.

Instr.

Subj.

Loc.

Instr.

Subj.

Loc.

Instr.

Subj.

Loc.

Instr.

Time

Subj.

Loc.

Instr.

TIME

م2019-2018جدول المحاضرات للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي  

صيدلة العلوم الطبية

الخامس مستجد

عام عام

الدواء الهام/ا

2مج الصناعية معمل

الدواء الهام/ا

1مج الصناعية معمل

املحويتي جمال/د
(  5   ) قاعة 

الدوائي وألاعالن التسويق

لبيب/د
(  5   ) قاعة 

TUE

SUN

SAT.

MON

WED

THU

عملي 2ومستشفيات مجتمعية صيدلة

/ا

1مج الجمهوري مستشفى في تطبيق

2ومستشفيات مجتمعية صيدلة  

الغشم نهلة/د

الدوائية الرقابة

القدس ي جالل/د

(  5   ) قاعة   

(  5   ) قاعة   

عملي 2ومستشفيات مجتمعية صيدلة

/ا

2مج الجمهوري مستشفى في تطبيق

عملي 2تطبيقية عقاقير عملي 2تطبيقية عقاقير

2 تطبيقية عقاقير



التخصص الكلية

المستوى 

الدراسي
المساق

الفترة المجموعة

8 to 9 9 to 10 10 to 11 11 to 12 12 to 1 1 to 2 2 to 3 3 to 4 4 to 5 5 to 6 6 to 7 7 to 8

Subj.

Loc.

Instr.

Subj.

Loc.

Instr.

Subj.

Loc.

Instr.

Subj.

Loc.

Instr.

Subj.

Loc.

Instr.

Subj.

Loc.

Instr.

1مج  (   1 )          قاعة  2مج  (  1  )          قاعة 

عميد الكلية مسئول الجداول 

عام عام

م2019-2018جدول المحاضرات للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي  

مختبرات العلوم الطبية

الثاني مستجد

THU

WED

MON

عملي ألانسجة علم

TIME

SAT.

عملي 2طبية بكتيريا

حسين رياض/د

معمل

SUN

TUE القرش ي سليم/ا

  معمل

طبية حشرات

الزبيري توفيق/د
(  2   ) قاعة   

ألانسجة علم

حليمة/د
(  4   ) قاعة   

عملي 1الدم علم

اسيا/د

وألامصال الدم   معمل

1الدم علم

الرزاق عبد/د

(   4  ) قاعة   

الوبائيات علم

القباطي صالح/د

(  4   ) قاعة   

عملي 2حيوية كيمياء

اسيا/د

الحيوية الكيمياء   معمل

الجزيئية البيلوجيا

الرزاق عبد/د
(  1   ) قاعة   

2طبية بكتيريا  

العامري رمزي/د
(  2   ) قاعة   

2حيوية كيمياء

الزبيدي ابتسام/د
(  4   ) قاعة   

عملي طبية حشرات

القرش ي سليم/ا

  معمل



التخصص الكلية

المستوى الدراسي المساق

الفترة المجموعة

8 to 9 9 to 10 10 to 11 11 to 12 12 to 1 1 to 2 2 to 3 3 to 4 4 to 5 5 to 6 6 to 7 7 to 8

Subj.

Loc.

Instr.

Subj.

Loc.

Instr.

Subj.

Loc.

Instr.

Subj.

Loc.

Instr.

Subj.

Loc.

Instr.

Subj.

Loc.

Instr.

عميد الكلية مسئول الجداول 

3الدم علم

الرزاق عبد/د
(  1   ) قاعة   

TUE

WED

MON

القباطي صالح/د
2 الدم نقل

الرزاق عبد/د

THU

وألامصال الدم   معمل

هرمونات

الزبيدي ابتسام/د
(  4   ) قاعة   

سريرية مناعة

الحرازي منى/ا

معمل

السموم علم

(  5   ) قاعة    (  1   ) قاعة   

طبية فيروسات  

العامري رمزي/د
(  4   ) قاعة   

عملي  طبية فيروسات

القادر عبد/ا

معمل

TIME

مختبرات العلوم الطبية

الثالث مستجد

SAT.

SUN

الخليدي مختار/د

(  6   ) قاعة

عملي 3الدم علم

اسيا/د

وألامصال الدم   معمل

عملي السموم علم

شمسان خالد/ا

معمل          

الطبية ألاوليات علم

اسيا/د

عملي 2دم نقل

اسيا/د

وألامصال الدم   معمل

بيئة صحة
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الطبية ألاوليات علم

الزبيري توفيق/د
(   6  ) قاعة   

عملي هرمونات

اوسان/ا

معمل

سريرية مناعة

الزبيري توفيق/د
(  5   ) قاعة   

عام عام



التخصص الكلية

المستوى الدراسي المساق

الفترة المجموعة

8 to 9 9 to 10 10 to 11 11 to 12 12 to 1 1 to 2 2 to 3 3 to 4 4 to 5 5 to 6 6 to 7 7 to 8

Subj.

Loc.

Instr.

Subj.

Loc.

Instr.

Subj.

Loc.

Instr.

Subj.

Loc.

Instr.

Subj.

Loc.

Instr.

Subj.

Loc.

Instr.

عميد الكلية مسئول الجداول 

MON

TUE

THU

WED

Diagnosis Microbiology

الشميري نبيل/د

معمل

Diagnosis of Parasitology&Field studies

سامح/ا

معمل

Diagnosis Microbiology

العامري رمزي/د
(  9   ) قاعة   

Diagnosis of Parasitology&Field studies

TIME

SAT.

SUN

Lab.Management and Supervision 

العامري رمزي/د
(  9   ) قاعة   

Quality Control

السمهري جميلة/د
(  8   ) قاعة   

القباطي صالح/د
(   5  ) قاعة   

عام عام
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مختبرات العلوم الطبية

الرابع مستجد



التخصص الكلية

المستوى الدراسي المساق

الفترة المجموعة

8 to 9 9 to 10 10 to 11 11 to 12 12 to 1 1 to 2 2 to 3

Subj.

Loc.

Instr.

Subj.

Loc.

Instr.

Subj.

Loc.

Instr.

Subj.

Loc.

Instr.

Subj.

Loc.

Instr.

Subj.

Loc.

Instr.

Subj.

Loc.

Instr.

Subj.

Loc.

Instr.

Subj.

Loc.

Instr.

MON

WED

TUE

THU

SUN

م2013 -2012جدول المحاضرات للفصل الدراسي االول من العام الجامعي 

TIME

SAT.

عام

العلوم الطبية


