
 1 to 2 12 to 1 11 to 12 10 to 11 9 to 108 to 9

Instr.

Loc.

Instr.

Loc.

Instr.
Loc.

Instr.
Loc.

Instr.
Loc.

Instr.
Loc.

عميد انكهية

Subj.
 Mon. عادل انشيباني.  أ

معمم انكيمياء

Subj.
 Tue. 

Subj.

 Sun. فاطمة العريقي. أ

ق 10

رئيس القسم

المستوى الدراسي

الفترة

مهكيت عبدهللا.ا

ق 5

Analytic Chemistry 

نبيب شائف. د.أ
(   )قاعة 

Biophysics 

محمد عهي سيف. د
(  10 )قاعة 

توفيق انزبيري.د

ق 5

Analytic Chemistry Lab 

Public Health & Medical Ethics

صالح القباطي. د.أ
( 2  )قاعة

 Day 

Subj.
 Wed. 

Biophysics Lab

العلوم الطبية
مختبرات

الكلية
التخصص

 م2022-2021العام الجامعي   (الثاني  )جدول المحاضرات للفصل الدراسي 

Islamic Culture

فاطمة العريقي. أ

ق 10

English Language II Medical Terminology

األول

الصباحية

Arabic Language II

Subj.
 Thu. مـــــــاجد. د

معمل الفيزياء

Subj.

 Sat. 



 1 to 2 12 to 1 11 to 12 10 to 11 9 to 108 to 9

Instr.
Loc.

Instr.

Loc.

Instr.
Loc.

Instr.
Loc.

Instr.
Loc.

Instr.
Loc.

عميد انكهية رئيس القسم

Subj.

جميلة السمهري

(3  )قاعة

(  3 )قاعة
عبدالرزاق. د

أمين األصبحي. د.أ
(   2)قاعة

Hematology (I)

  Medical Entomology

Subj.

يسرى انمحطوري.ا

(8  )قاعة

توفيق الزبيري. د

Subj.

 Sun. 

أسيا العبسي. د
(الدم      )عملي معمل 

( 2  )قاعة

(  2 )قاعة(البيولوجي    )عملي معمل 

 Medical Bacteriology

رمزي العامري. د
(الميكروبيولوجي    )عملي معمل 

Histology

Biochemistry (II)

فاطمة فتيني. د

Subj. National culture

 Thu. 

Biochemistry (II)

Molecular BiologyHistologySubj.
 Tue. 

أسيا العبسي. د

فاطمة الفتيني. دعبدالرزاق. د

(  )قاعة 

Hematology (I)

 Medical Bacteriology

 Mon. 

 Wed. 

(الكيمياء الحيوية     )عملي معمل 

(  2 )قاعة

 م2022-2021العام الجامعي   (الثاني  )جدول المحاضرات للفصل الدراسي 

العلوم الطبيةالكلية
مختبراتالتخصص

صالح القباطي. د.أ

 Day 

Practical  Medical Entomology

الثانيالمستوى الدراسي

EpidemiologySubj.
 Sat. عهد العزاني. أ

الصباحيةالفترة

(البيولوجي     )عملي معمل 



Instr.

Loc.

Instr.
Loc.

Instr.
Loc.

Instr.
Loc.

Instr.
.Loc( 2  )قاعة

Instr.
Loc.

عميد انكهية رئيس القسم

 Thu. 

عبدالقادر الشاذلي. د

محمد الهبل. د

عبدهللا عبده. د

(الميكروبيولوجي    )عملي معمل 

(3)القاعة 

(الميكروبيولوجي    )عملي معمل 

(الدم    )عملي معمل 

Subj.
 Wed. 

 Tue. 

 Mon. 

 Sun. 

Subj.

Toxicology

Hormons

Blood transfusion(II)

Subj.

عادل الشميري. أ
(الدم    )عملي معمل 

(   2)قاعة

عبدالرزاق. د

توفيق الزبيري. د.أ

(الدم    )عملي معمل 

( 9  )قاعة

(  3 )قاعة

Clinical immunology

Hematology (III)

Medical Protozology

Hematology (III)Medical Virology

أمين األصبحي. د
( 2  )قاعة

Medical Virology

أسيا العبسي. د

أحمد السبائي.  أ

Medical ProtozologySubj.

Blood transfusion(II)Environmental health

(الدم     )عملي معمل 
قيس نجيم. د.أ أسيا العبسي. د

صالح القباطي. د.أعبدالرزاق. د
( 3  )قاعة

Subj.

الصباحيةالفترة

 Day 

Toxicology Clinical immunologySubj.

 Sat. 
خالد شمسان. أ توفيق الزبيري. د.أ

(السموم    )عملي معمل  (9)قاعة 

Hormons

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

الثالثالمستوى الدراسي

 م2022-2021العام الجامعي   (الثاني  )جدول المحاضرات للفصل الدراسي 

العلوم الطبيةالكلية
مختبراتالتخصص



Instr.

Loc.

Instr.

Loc.

Instr.

Loc.

Instr.

Loc.

Instr.

Loc.

Instr.

Loc.

عميد انكهية

Lab. Management and Supervision

Diagnosis Microbiology

رمزي انعامري. د

أمين األصبحي/ د

(  3)قاعة

(  1)قاعة

رئيس القسم

Diagnosis Microbiology

Diagnosis of Parasitology& Field studies

طالل انوجيه. د

( 1  )قاعة

Subj.

Filed's Training

Quality control

research project

Filed's Training

 Day 

Subj.

 Sat. 

Subj.

 Mon. 

 Sun. 

 1 to 2 12 to 1 11 to 12 10 to 11 9 to 108 to 9

 Thu. 

رمزي انعامري.د

(انميكروبيونوجي    )عمهي معمم 

Subj.

 Tue. 

Subj.

 Wed. 

research project
عبدهللا عبده. أ

(انميكروبيونوجي    )عمهي معمم 

Diagnosis of Parasitology& Field studies

محمود انعجيم. د

(3  )قاعة

Subj.

Filed's Training

الرابعالمستوى الدراسي

الصباحيةالفترة

 م2022-2021العام الجامعي   (الثاني  )جدول المحاضرات للفصل الدراسي 

العلوم الطبيةالكلية

مختبراتالتخصص



 

 

 

  

 لقسم الصيدلة 2021/2022الجامعي للعام ثاني محاضرات الفصل الدراسي ال جدول

 

 

 

 

 

 

 

 األول  المستوى االيام

 السبت

 

 2-12 12-10 10-8 الوقت

  .Medical Terminology English Language II  Medicinal Plant lab المقرر

 ا. عبد القادر الشاذلي ييدالحم ا.ملكيت د.توفيق الزبيري المدرس

 معمل البيولوجي 5 5 القاعة

 االحد

 2-12 12-10 10-8 الوقت

  Psychology Islamic Culture المقرر

  ا.فاطمة العريقي د.حنان الخوالني المدرس

  10 10 القاعة

 االثنين

 2-12 12-10 10-8 الوقت

 Medicinal Plant Arabic Language II  المقرر

 ا.فاطمة العريقي د.حسن إبراهيم  المدرس

 9 3  القاعة

 الثالثاء

 2-12 12-10 10-8 الوقت

    المقرر

    المدرس

    القاعة

 االربعاء

 2-12 12-10 10-8 الوقت

    المقرر

    المدرس

    القاعة

 الخميس

 2-12 12-10 10-8 الوقت

  Biophysics lab Biophysics  المقرر

 المدرس

 

 

 .محمد علي سيفد الحدمة ماجد. أ

 10 معمل الفيزياء  القاعة

 رئيس القسم
  

 العميد

   د. شيماء الجعدبي

 
 د. امين االصبحي

 

 

 Republic of Yemen 
 Ministry of Higher Education & 

Scientific Research   

Yemeni Jordanian University 
Academic Affairs       

 
 العالي والبحث العلمي وزارة التعليم

                اليمنية األردنية الجامعة    
 االكاديمية الشؤون
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 الثاني  المستوى االيام

 السبت

 

 2-12 11-12 8-11 الوقت

 Pharmaceutical المقرر

microbiology Lab  

Immunology & 

virology 

عهد العزاني ا. المدرس  د. توفيق الزبيري   

 10  معمل الميكروبيولوجي القاعة

 االحد

 2-12 12-10 8-10 الوقت

 Pharmaceutics (I) Pharmacology (I) National culture المقرر

 ا.يسرى المحطوري د. محمد شايع د. شيماء الجعدبي المدرس

 10 8 8 القاعة

 االثنين

 12-2 10-12 10-8 الوقت

 Pharmaceutical Analytical المقرر

Chemistry (II) Lab.  Physical Chemistry Ph. Microbiology 

 د.رمزي العامري  د. لبيب شايف  ا. عادل الشيباني المدرس

 1 1 معمل الكيمياء القاعة

 الثالثاء

 11-2 11 -8  الوقت

  .Ph. Organic Chemistry(II)  Pharmaceutics (I) Lab المقرر

 ا. نورا المذحجي ا. خالد شمسان المدرس

 معمل الصيدالنيات معمل الكيمياء  القاعة ا

 االربعاء

 2-12 12-10 8-10 الوقت

 

   Ph. Organic Chemistry (II) Pharmacology (I) Lab المقرر

  ا. عائشة الجبرني د.اروى الشرجبي المدرس

  معمل الصيدالنيات الحركيه  10 القاعة

 الخميس

 2-12 12-10 8-10 الوقت

 Ph. Analytical المقرر

Chemistry(II) 

Immunology & virology  

  Lab 1مج

Immunology &  

2مج virology Lab  

 ا. محمد الفراصي ا. محمد الفراصي د.فاطمة مرشد المدرس

 معمل علم الدم معمل علم الدم 8 القاعة

 رئيس القسم
  

 العميد

   د. شيماء الجعدبي

 
 د. امين االصبحي

 

 Republic of Yemen 
 Ministry of Higher Education & 

Scientific Research   

Yemeni Jordanian University 
Academic Affairs       

 

 

 
 العالي والبحث العلمي وزارة التعليم

                اليمنية األردنية الجامعة    
 االكاديمية الشؤون
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 الثالث  المستوى االيام

 السبت

 

         12-10                                         2-12   10-8 الوقت

Medical Parasitology Toxicology Lab المقرر 1مج   Toxicology Lab 2مج   

 ا.خالد شمسان ا.خالد شمسان د.طالل الوجيه المدرس

 معمل السموم معمل السموم 10 القاعة

 االحد

 2-12 12-10 10-8 الوقت

 المقرر

Pharmacology III 

Pharmaceutical 

Biochemistry II Pharmaceutics III 

 د.شيماء الجعدبي السمهريد.جميلة  د.محمد شايع المدرس

 9 9 9 القاعة

 االثنين

 2-12 12-10 10-8 الوقت

 المقرر

Toxicology 

Medical Parasitology Lab. 

1مج  Medical Parasitology Lab. 1مج  

 ا.عبدالقادر الشاذلي ا.عبدالقادر الشاذلي د.قيس نجيم المدرس

 معمل الميكرو معمل  الميكرو 10 القاعة

 المقرر

 

Ph. Biochemistry II Lab 

2مج  Ph.Biochemistry II Lab 1مج  

 ا.أوسان البناء ا.أوسان البناء  المدرس

 معمل الكيمياء الحيوية معمل الكيمياء الحيوية  القاعة

 الثالثاء

 2-12 12-10 10-8 الوقت

    المقرر

    المدرس

    القاعة

ربعاظاال

 ء

 2-11 11-8 الوقت

 Pharmaceutics III Lab 2مج Pharmaceutics III Lab 1مج المقرر

 ا. نورا المذحجي ا. نورا المذحجي المدرس

 معمل الصيدالنيات معمل الصيدالنيات القاعة

 الخميس

 2-12 12-10 10-8 الوقت

 General المقرر

Pharmacognosy I1 Lab. 

1مج  

General Pharmacognosy 

I1Lab. 2مج  General Pharmacognosy II 

 د.وداد منصور ا.سحر العبسي ا.سحر العبسي المدرس

 3 معمل العقاقير معمل العقاقير القاعة

 رئيس القسم
  

 العميد

   د. شيماء الجعدبي

 
 د. امين االصبحي

 

 Republic of Yemen 
 Ministry of Higher Education & 

Scientific Research   

Yemeni Jordanian University 

Academic Affairs       

 

 
 

 

 
 العالي والبحث العلمي وزارة التعليم

                اليمنية األردنية الجامعة    
 االكاديمية الشؤون
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 الــــــــرابع  المستوى االيام

 السبت

 

 2-12 11-8 الوقت

 & Biopharmaceutics المقرر

Pharmacokinetics (II) Lab Pharmaceutical Medicinal chemistry (II) 

 د. جالل القدسي د.نجوى الوصابي المدرس

 9 3 القاعة

 االحد

 2-12 12-10 10-8 الوقت

 المقرر
Phytochemistry II Clinical pharmacy 

&Therapeutics II  

  د. عبدهللا سعيد د.لبيب شايف المدرس

  3 1 القاعة

 االثنين

 1-10 10-8 الوقت

 

 & Biopharmaceutics المقرر

Pharmacokinetics (II) 
 

  د. خالد شماريخ المدرس

 10 3 القاعة

 الثالثاء

 2-11 11-8 الوقت

 Pharmaceutical Medicinal Chemistry II المقرر

Lab. Industrial Pharmacy II Lab. 

 د. شيماء الجعدبي ا. هيفاء المقص المدرس

 معمل الصناعية معمل الكيمياء القاعة

 االربعاء

 2-12 12-10 10-8 الوقت

 المقرر

 

Clinical pharmacy & 

Therapeutics II Lab.  Drug delivery system 

 د. خالد شماريخ ا.اشرف العماري  المدرس

 10 8  القاعة

 الخميس

 2-12 12-10 10-8 الوقت

 المقرر
Industrial Pharmacy (II) 

Phytochemistry II Lab   

  ا.ريدا نجيب د.محمد الدعيس المدرس 

  معمل العقاقير 10 القاعة 

 رئيس القسم
  

 العميد

   د. شيماء الجعدبي

 
 د. امين االصبحي

 العالي والبحث العلمي وزارة التعليم
                اليمنية األردنية الجامعة    

 االكاديمية الشؤون

 Republic of Yemen 
 Ministry of Higher Education & 

Scientific Research   

Yemeni Jordanian University 
Academic Affairs       
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 الخــــامــــس   المستوى االيام

 السبت

 

 2-12 12-10 10-8 الوقت

 
Graduation Research Project 

 االحد

 2-12 12-10 10-8 الوقت

 Hospital & Community المقرر

Pharmacy (II) 

Applied 

pharmacognosy (II) 

Pharmaceutical 

Marketing & Advertising 

 د.عبدهللا باوزير د.لبيب شايف  د.عبدهللا سعيد المدرس

 5 5 5 القاعة

 االثنين

 2-12 12-10 10-8 الوقت
 Hospital & Community المقرر

pharmacy1 Lab 2مج  

Hospital & Community 

pharmacy1 Lab 1مج  
Quality control 

 د. جالل القدسي ا. حنان حطرم ا. حنان حطرم المدرس

 10 الصيدلية الداخلية الصيدلية الداخلية القاعة

 الثالثاء

 2-12 12-10 10-8 الوقت
  المقرر

Field Training 

 
 المدرس

 القاعة

 االربعاء

 2-11 11-8 الوقت
 .Applied Pharmacognosy II Lab المقرر

1مج  

Applied Pharmacognosy II Lab  2مج 

 ا.وئام العريقي ا.وئام العريقي المدرس
 معمل العقاقير معمل العقاقير القاعة

 الخميس

  12-10 10-8 الوقت
 

Field Training 

 رئيس القسم
  

 العميد

   د. شيماء الجعدبي

 
 د. امين االصبحي

 Republic of Yemen 
 Ministry of Higher Education & 

Scientific Research   

Yemeni Jordanian University 
Academic Affairs       

 

 
 العالي والبحث العلمي وزارة التعليم

                اليمنية األردنية الجامعة    
 االكاديمية الشؤون

 

 


