
 

 

 قسم الصيدلة                                                                                                                                                         كلية المنارة للعلوم الطبية        

 ( 2022  - 2021)من العام الدراسي   ولللفصل اال ولىالمرحلة اال الصيدلةجدول الدوام النظري والعملي في قسم 

 

  15:30-16:30                        
 

14:30-15:30 

 

13:30-14:30 

 

12:30-13:30 

 

11:30-12:30 

 

10:30-11:30 

 

9:30-10:30 

 

 

8:30-9:30 

 

 التوقيت 

 

           اليوم  
  Principles of Pharmacy A 

 (  رشا خلف  )د.( 48) قاعة 

Human Biology   A 

  فوزي(  دد. محم)( 48) قاعة 

 

 النظري

 الحضوري

 

 السبت 
 

 

 

 

 

 

  Human Biology   B 

 فوزي(   دد. محم( )38قاعة )

Principles of Pharmacy B 

 (  رشا خلف  ()  د.38قاعة )

 Medical Terminology B 

 ( 48قاعة )

   محمد رشيد د. 

   

Analytical Chemistry A 

 منيب(  ىد. يحي( ) 38) قاعة

 

 النظري

 الحضوري

 

 االحد 

 Analytical Chemistry B 

 ( منيب  ى. يحي)د( 38قاعة )

    Medical Terminology A  (48قاعة) 

   (محمد رشيد )د. 

 Computer  

 د. احمد كاتب  

English (1) 

 (   منور رحي)م.م 

Mathematics and 
Biostatistics  

+م.م مسار عبد  الطائي(  يد. عل ) 

 الزهرة  

 

 النظري 
 الكتروني 

 

 األربعاء  

 نظري الكتروني 

A4 A3 A2 A1 Analytical Chemistry 

 م.م هدى باسم  

 (7) مختبر

 

االثنين األسبوع  

 األول  

A1 A2 A3 A4 Human Biology 

 م.م نور علي 

 (5) مختبر

A3 A4 A1 A2 Computer  

 (1)حاسوب  مختبر

B4 B3 B2 B1 Analytical Chemistry 

 (7) مختبر

 

االثنين األسبوع  

 الثاني 
B1 B2 B3 B4 Human Biology 

 (5) مختبر

B3 B4 B1 B2 Computer 

  (1)حاسوب  مختبر

 

 



 

 

    قسم الصيدلة                                         كلية المنارة للعلوم الطبية                                                                                      

 (2022 - 2021من العام الدراسي )  ولصل االللف الثانية المرحلة  جدول الدوام النظري والعملي في قسم الصيدلة

 

 8:30 – 9:30 9:30 – 10:30 
10:30 –  

11:30 
11:30 –  12:30 

12:30 –  

13:30 
13:30 –  14:30 

 الكتروني 

 الثالثاء 

Microbiology I  (A) 

( )م.م احمد غضيب( 38) قاعة  

Physiology I (A)  ( 48قاعة) 

 كاظم(  اوراس .)د

Microbiology I  (B) 

 ( )م.م احمد غضيب( 38) قاعة

ساعة الكترونية اجبارية لكل  
 المجاميع ولجميع المواد  

Physiology I (B)  ( 48قاعة) 

 كاظم(  اوراس .)د

Microbiology I  (C)  ( 38قاعة) 

 )م.م احمد غضيب( 

Physiology I (C)  ( 48قاعة) 

 كاظم(  اوراس .)د

 

 االربعاء

Physical pharmacy I   (C) ( 48) قاعة 

 (  مسار عبد الزهرة م .م)

Organic chemistry II  (C)  ( 38قاعة ) 

 م.م رواء علي( )

Physical pharmacy I   (B) ( 48) قاعة 

 (  مسار عبد الزهرة م .م)

 

Organic chemistry II  (B)  ( 38قاعة ) 

 م.م رواء علي( )

Physical pharmacy I   (A)  ( 48) قاعة 

 (  مسار عبد الزهرةم.م )

Organic chemistry II  (A)  ( 38قاعة ) 

 م.م رواء علي( )

 

  الخميس

 الكتروني   
ENGLISH 2   (نماء الشيخ م.م )  احمد السوداني ( )د.  ديمقراطية 

 

 األيام

 المواد     
 الوقت  

Organic chemistry II 

 م.م زهرة مطر 
Lab(7) 

Microbiology I 
 م.م احمد عضيب   

Lab(8) 

Physical pharmacy I  

 م.م حسين جمعة  
Lab(9) 

Physiology I  

  زينب هاشم م.م
Lab(5) 

 

 السبت
كل 

أسبوعين 
 يوم

8:30 – 10:30 C1 C2    

10:30 –  12:30 C2 C1    

12:30 - 14:30   C1 C2  

16:30-14:30   C2 C1  

حد  اال
االسبوع  
 االول  

8:30 – 10:30 A1 A2 A3 A4  

10:30 –  12:30  A2 A1 A4 A3  

12:30 - 14:30 B3 B4 B1 B2  

16:30-14:30 B4 B3 B2 B1  

االحد 
األسبوع  
 الثاني 

8:30 – 10:30 B1 B2 B3 B4  

10:30 –  12:30 B2 B1 B4 B3  

12:30 - 14:30 A3 A4 A1 A2  

16:30-14:30 A4 A3 A2 A1  



 

 

 قسم الصيدلة   كلية المنارة للعلوم الطبية 

 (  2022 - 2021من العام الدراسي )  ول للفصل اال المرحلة الثالثة م النظري والعملي في قسم الصيدلةجدول الدوا           

 

 

 

                                
 المواد              

 الوقت  

8:30 – 9:30 9:30 – 10:30 10:30 –  11:30 11:30 –  12:30 12:30 –  13:30 13:30 –  14:30 14:30 – 15:30 

 السبت
 

 النظري 
 

Biochemistry I   

 A (13قاعه )  

 )د. مضر خضر(   

  Pharmaceutical Technology I    
A ( 13قاعه ) 

 )م.م يونس صدام عريبي( 

Pathophysiology    
 A (13) قاعه  

 )م.م زينب هاشم(   
 

Pathophysiology   B  ( 14قاعة    ) 

 )م.م زينب هاشم(   

Biochemistry I 

B  ( قاعة )( 14)د. مضر خضر 

Pharmaceutical Technology I  

 B ( 14قاعة )

 )م.م يونس صدام عريبي( 
 

 النظري  االحد

Pharmacognosy II   A   ( 13قاعه ) 

     افرام( د)د. رع 
  inorganic chemistry A ( 13قاعه               )

 (   امجد ابراهيم)د.
   

 
inorganic chemistry B    ( 14قاعة ) 

 ابراهيم  (  د)د. امج 

  Pharmacognosy II  
B    ( 14قاعة ) 

 افرام(   د)د. رع  

   

 الكتروني  الخميس
ENGLISH 3   

 الكتروني  
 (    نور رحيم  )د.  

   

 األيام
 المواد     

 الوقت  
Inorganic Chemistry lab 10 

 علي(  د )م.م. شه
Pharmaceutical Technology I  

  LAB 18 ( م.م يونس صدام ) 
Pharmacognosy II  LAB 11   

 أمجد ابراهيم( )م.م مهند سالم / م.م.
Pathophysiology 

 LAB 9 
Biochemistry I   

 LAB 1    )م.م. رواء علي( 

    اإلثنين
األسبوع  
 األول  

8:30 – 10:30 A1 A2 A3 A4 B1 

10:30 –  12:30  A2 B3 A4 A3 B2 

12:30 - 14:30 B1 B2 B3 B4 A1 

16:30-14:30 A3 B1 B4 B3 A2 

الثنين ا
األسبوع  
  الثاني 

8:30 – 10:30 B2 A4 A1 A2 B3 

10:30 –  12:30 A4 A3 A2 A1 B4 

12:30 - 14:30 B3 B4 B1 B2 A3 

16:30-14:30 B4 A1 B2 B1 A4 



 

 

 قسم الصيدلة   كلية المنارة للعلوم الطبية 

 ( 2022  - 2021من العام الدراسي )  ول اال للفصل الرابعة المرحلة  م النظري والعملي في قسم الصيدلةجدول الدوا

 

 اليوم 

 الوقت 

 المواد 

 

 المختير رقم 

 

8:30 – 10:30 

 

10:30 – 12:30 

 

12:30 – 2:30 

 

2:30 – 4:30 

 

االحد األسبوع  

 األول 

 

 Pharmacology II 

 احمد محمد  د.

16 A1 A2 A4 A3 

 Organic pharmaceutical chemistry II  

 م.م شهد علي  

10 A2 A3 A1 A4 

 Clinical pharmacy I  

 م.م عالء الزم 

12 B4 B1 B3 B2 

Biopharmaceutics 

 م.م هيثم ساجت  

18 B3 B4 B2 B1 

 

األسبوع  االحد 

 الثاني  

 

 Pharmacology II 16 B1 B2  B4 B3 

 Organic pharmaceutical chemistry II  10 B2 B3 B1 B4 

 Clinical pharmacy I  9 A4 A1 A3 A2 

Biopharmaceutics 18 A3 A4 A2 A1 

 االثنين 
 

 النظري 
 

Biopharmaceutics     ( 13قاعة ) 

 A   افرام(  د)د. رع 

Pharmacology II ( 48قاعة) A 

 د. مهران عراج ( -د. فرج عبد هللا (

Public Health  ( 14)  ةقاع 

 A(د. أمجد )ابراهيم     

Pharmacology II ( 48قاعة ) B 

 د. مهران عراج ( -د. فرج عبد هللا(

Biopharmaceutics        ( 14) قاعة   

   B افرام(  د)د. رع  
 

 النظري  الثالثاء  

   organic chemistry II  A  (  13)  قاعه  
 اسامة منصور(  )د.                              

Clinical pharmacy I ( 13قاعة) 

  A) د. عالء الزم(  

Public Health  ( 13)  قاعه 

ابراهيم( أمجدد. )  B 

 

Clinical pharmacy I ( 14قاعة) 

  B ) د. عالء الزم( 
Organic chemistry II       ( 14) قاعه B 

 منصور(  ة)د. اسام    

   
 

 االربعاء 
   النظري

 الكتروني 

ENGLISH 4 

 )م.م نور رحيم( 
 

                    
 

 

                              
                   

 

8:30 – 9:30 9:30 – 10:30 10:30 –  11:30 11:30 –  12:30 12:30 –  13:30 13:30 –  14:30 14:30 – 15:30 



 

 

 ( 2022 -  2021من العام الدراسي ) ول اال  للفصل الخامسةالمرحلة  م النظري والعملي في قسم الصيدلةجدول الدوا

 

  15:30-16:30                        
 

14:30-15:30 

 

13:30-14:30 

 

12:30-13:30 
 

11:30-12:30 

 

10:30-11:30 

 

9:30-10:30 

 

 

8:30-9:30 

 

 التوقيت 

 

           اليوم  
   

 
 تدريب مختبرات  

 

Clinical Toxicology A 

 ( )د. احمد محمد( 48قاعة ) 
Industrial pharmacy II A 

 (    رشا خلف ( )د.48)  قاعة

 

 النظري

 

 السبت 

 Industrial pharmacy II 

 B  (    رشا خلفد. )  (  48قاعة ) 

 

Clinical Toxicology  

B  ( د( )د. أحم38قاعة  )محمد 

  Applied therapeutics 1   

 A عراج(مهران   )د.  (48)  قاعة

Org. pharm. chem.IV   A 

 ( )د. اسامة منصور( 38قاعة ) 

Clinical Chemistry A 

 ( )م.م. رشا خلف+ د. مضر خضر48)قاعة   

) 

 

 النظري

 

 

 االحد 

 Clinical Chemistry B 

رشا خلف+ د. مضر   )م.م. (38) قاعة 

 خضر( 

Applied therapeutics 1   

 B ( 48قاعة )د. مهران عراج( ) 

 

Org. pharm. chem.IV   B 

 )د. اسامة منصور( (   38قاعة ) 

   تدريب مستشفيات     

 االثنين

 A3 A2 A1 Industrial pharmacy II 

 يونس عريبي   د. (9) مختبر

 

 الثالثاء 

 
 A1 A3 A2 Clinical Chemistry   

 د. هيثم ساجت   (12) مختبر

 A2 A1 A3 Clinical Toxicology  

 د. احمد محمد   (16) مختبر

 B3 B2 B1 Industrial pharmacy 

II 

 (9) مختبر

 

 ربعاء اال

 

 B1 B3 B2 Clinical Chemistry   

 ( 12) مختبر

 B2 B1 B3 Clinical Toxicology  

  (16) مختبر

 

 

 

 



 

 

 

 

 ( 2022 - 2021من العام الدراسي ) ول اال للفصل 5للمراحل ال  في قسم الصيدلة ة النظري جدول المحاضرات االلكترونية

code Class room Fcc link  Day and 
data  

اسم 
 التدريسي  

Subject 

p7ngw2n https://classroom.google.com/c/NDExODk5OD
 g2NjUw?cjc=p7ngw2n 

https://join.freeconferencecall.com/shy
  mahmd791 

 األربعاء
(8:30-10:30) 

م.م نور  
 رحيم

English 1  

 المرحلة األولى  

xkqp6d2 https://classroom.google.com/c/NDExOTAxMjc
 3MjE3?cjc=xkqp6d2 

https://join.freeconferencecall.com/ah
 33medkatebjumaa 

 األربعاء
(10:30-12:30) 

د. احمد  
 كاتب  

Computer  

 المرحلة األولى  

do3sjzs https://classroom.google.com/c/NDExOTAxMjc
 3MjU3?cjc=do3sjzs 

https://join.freeconferencecall.com/ah
 medmajidalthahabi 

 األربعاء
(12:30-2:30) 

د. علي  
الطائي +  
م.م احمد  

 ماجد  

Mathematics 
and 

Biostatistics  

 المرحلة األولى  
oyp4c6n https://classroom.google.com/c/NDExOTAxMjc

 3MzIz?cjc=oyp4c6n 

https://join.freeconferencecall.com/na
 maasamer 

 الخميس
(8:30-10:30) 

م.م نماء  
 الشيخ  

English 2   

 المرحلة الثانية  

xterufl https://classroom.google.com/c/NDExOTAxMjc
 3MzUw?cjc=xterufl 

https://join.freeconferencecall.com/ah
 medq8255 

 الخميس 
(10:30-12:30) 

د. احمد  
 السوداني  

Democracy  

  المرحلة الثانية 

jwty5w7 https://classroom.google.com/c/NDExOTAxMjc
 3Mzcw?cjc=jwty5w7 

https://join.freeconferencecall.com/nra
 heem552 

 الخميس
(10:30-12:30) 

م.م نور  
 رحيم

English 3  

 المرحلة الثالثة  

6vzbtjz https://classroom.google.com/c/NDExOTAxMjc
 3NDE4?cjc=6vzbtjz 

https://join.freeconferencecall.com/Ras
  har778 

 األربعاء
(8:30-10:30) 

 English 4 رشا عبد  م.م 

  المرحلة الرابعة 

zwcas3r https://classroom.google.com/c/NDIyMTAxODA0MTk2
 ?cjc=zwcas3r 

https://join.freeconferencecall.com/ah
 medtaifi 

 االثنين 
(8:30-10:30 ) 

م.م احمد  
 غضيب  

Biosafety  
  المرحلة الثانية 

 

 

https://classroom.google.com/c/NDExODk5ODg2NjUw?cjc=p7ngw2n
https://classroom.google.com/c/NDExODk5ODg2NjUw?cjc=p7ngw2n
https://join.freeconferencecall.com/shymahmd791
https://join.freeconferencecall.com/shymahmd791
https://classroom.google.com/c/NDExOTAxMjc3MjE3?cjc=xkqp6d2
https://classroom.google.com/c/NDExOTAxMjc3MjE3?cjc=xkqp6d2
https://join.freeconferencecall.com/ahmedkatebjumaa33
https://join.freeconferencecall.com/ahmedkatebjumaa33
https://classroom.google.com/c/NDExOTAxMjc3MjU3?cjc=do3sjzs
https://classroom.google.com/c/NDExOTAxMjc3MjU3?cjc=do3sjzs
https://join.freeconferencecall.com/ahmedmajidalthahabi
https://join.freeconferencecall.com/ahmedmajidalthahabi
https://classroom.google.com/c/NDExOTAxMjc3MzIz?cjc=oyp4c6n
https://classroom.google.com/c/NDExOTAxMjc3MzIz?cjc=oyp4c6n
https://join.freeconferencecall.com/namaasamer
https://join.freeconferencecall.com/namaasamer
https://classroom.google.com/c/NDExOTAxMjc3MzUw?cjc=xterufl
https://classroom.google.com/c/NDExOTAxMjc3MzUw?cjc=xterufl
https://join.freeconferencecall.com/ahmedq8255
https://join.freeconferencecall.com/ahmedq8255
https://classroom.google.com/c/NDExOTAxMjc3Mzcw?cjc=jwty5w7
https://classroom.google.com/c/NDExOTAxMjc3Mzcw?cjc=jwty5w7
https://join.freeconferencecall.com/nraheem552
https://join.freeconferencecall.com/nraheem552
https://classroom.google.com/c/NDExOTAxMjc3NDE4?cjc=6vzbtjz
https://classroom.google.com/c/NDExOTAxMjc3NDE4?cjc=6vzbtjz
https://join.freeconferencecall.com/Rashar778
https://join.freeconferencecall.com/Rashar778
https://classroom.google.com/c/NDIyMTAxODA0MTk2?cjc=zwcas3r
https://classroom.google.com/c/NDIyMTAxODA0MTk2?cjc=zwcas3r
https://join.freeconferencecall.com/ahmedtaifi
https://join.freeconferencecall.com/ahmedtaifi

