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 2021 -2020الفصل األول ي للسنة األولى االسبوعالبرنامج                         

  17   -    15.30 15.30 -  14          13.50-12.20 12.10-10.40 10.30-9                     10.3099- المكان    اليوم   

 1ق       الجمعة 

9-11.25 11.25- 13.50 13.50-16.15 

 ــــ

 بيولوجيا حيوان 

 3ش

 بيولوجيا حيوان 

 4ش

 بيولوجيا حيوان 

 2ش

 2ق      الجمعة  
 ك. عامة 

 4ش

 ك. عامة 

 3ش
 ـــــ

 3ق      الجمعة 
 مهارات الحاسوب        

 1ش                

 مهارات الحاسوب         

 2ش                 

 مهارات الحاسوب        

 4ش             

 هارات الحاسوب م     

 3ش              
 ــــــ

 4ق      الجمعة 
 اللغة العربية 

2ش  

 اللغة العربية           

 1ش                

 للغة العربية          ا

 3ش               

 اللغة العربية         

 4ش             

 للغة العربية        ا

 5ش            

 الجمعة 
 مخبر     

 الفيزياء   

 فيزياء              

 6ف                

 فيزياء             

 7ف             

 فيزياء           

 8ف            

 فيزياء          

 9ف            

 فيزياء          

 10ف            

 1ق      السبت 

                     9.00- 11.25 11.25 -13.50  13.50-16.15   

 ك. عامة                        

 2ش                          

عامة  ك.  

1ش  
 ــــ

 المدرج     السبت 
 (1لغة تخصصية )            

 1ش                 

 (1لغة تخصصية  )

 2ش

 (1لغة تخصصية  )

 3ش
 ـــــ             ــــ

 السبت 
 مخبر     

 ا  لفيزياء 

 فيزياء              

 1ف                

 فيزياء             

 2ف             

 فيزياء           

 3ف            

 فيزياء          

 4ف            

 فيزياء          

 5ف            

 1ق    االحد 

 ــــ     9-11.25

 بيولوجيا حيوان  ــــ ــــ ــــ

 1ش

 2ق     االحد
 فيزياء                

 5ش                

 فيزياء              

 4ش             

 فيزياء           

 3ش          

 فيزياء            

 2ش           

 فيزياء             

 1ش             

 االحد
 مخبر     

 ك. عامة   

 ك. عامة            

 2ف               

 ك. عامة             

 3ف               

 ك. عامة             

 4ف                

 ك. عامة             

 5ف               

 ك. عامة             

 1ف              

 االحد 
 مخبر     

 الحاسوب   

 حاسوب                   

 4ف                      

 حاسوب 

 5ف

 حاسوب 

 1ف

 حاسوب

  2ف

 حاسوب 

 3ف

 الحدا
 مخبر    

 البيولوجيا  

 بيولوجيا حيوانية        

 1ف             

 بيولوجيا حيوانية        

 2ف             

 بيولوجيا حيوانية        

 3ف              

 بيولوجيا حيوانية        

 4ف              

 بيولوجيا حيوانية        

 5ف              

 االثنين 
 مخبر      

 البيولوجيا   

 بيولوجيا حيوانية        

 6ف               

 بيولوجيا حيوانية       

 7ف             

 بيولوجيا حيوانية         

 8ف               

 بيولوجيا حيوانية       

 9ف           

 بيولوجيا حيوانية      

 10ف          

 االثنين 
 مخبر      

 ك. عامة    

 ك. عامة            

 7ف              

 ك. عامة           

 8ف             

 ك. عامة            

 9ف             

 ك. عامة          

 10ف           

 ك. عامة            

 6ف              

 االثنين 
 مخبر      

 الحاسوب   

 حاسوب                   

 9ف                     

 ب حاسو

 10ف

 حاسوب 

 6ف

 حاسوب

 7ف

 حاسوب 

 8ف
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 2021-2020ل األول  الثانية الفصالبرنامج االسبوعي للسنة                         

 17.00-15.00 15.00-13.50 13.50 -12.20 12.10 -10.40 10.30-  9   المكان    ليوما    

 الجمعة 
 (1علم العقاقير ) 6ق      

 1ش       
 (1علم العقاقير )

 2ش         
 (1علم العقاقير )

 3ش        
 (1علم العقاقير )

 4ش         
 (1علم العقاقير )

 5ش       

 المدرج       الجمعة 
9-11.25 11.25-13.50 13.50-16.15  

 (1ك. تحليلية )
 3ش

 (1ك. تحليلية )
 1ش

 (1ك. تحليلية ) 
 2ش               

 

 الجمعة 
 مخبر     

 البيولوجيا   
 (1علم العقاقير )

 1ف       
 (1علم العقاقير )

 2ف      
 (1علم العقاقير )

 3ف
 (1علم العقاقير )

 4ف
 (1علم العقاقير )

 5ف

 الجمعة 
 مخبر      

 ك. تحليلية   
 ك. تحليلة       
 1ف       

 ك. تحليلة   
 2ف    

 (1ك. تحليلية )  
 3ف       

 (1ك. تحليلية )    
 4ف         

 (1)ك. تحليلية     
 5ف         

 السبت  
  

 2ق        

9-11.25 11.25-13.50 13.50- 16.15  

 (2ية )ك. عضو
 1ش

 (2ك. عضوية )
 2ش

 (2ك. عضوية )
 3ش

 

 السبت 
 وراثة خلوية       3ق       

 3ش         
 وراثة خلوية   

 4ش
 وراثة خلوية 

 1ش
 وراثة خلوية 

 1ش
 ـــ

 السبت 
 مخبر      

 البيولوجيا   
 علم العقاقير

 6ف
 علم العقاقير

 7ف
 علم العقاقير

 8ف
 علم العقاقير

 9ف
 ــــ

 السبت 
 مخبر      

 ك. عامة     
 (2ك. عضوية )

 5ف      
 (2ك. عضوية )

 4ف      
 (2ك. عضوية )

 3ف      
 (2ك. عضوية )

 2ف          
 (2ك. عضوية )

 1ف       

 3ق        االحد   
 مدخل الى الصيدلة  

 1ش         
 مدخل الى الصيدلة 

 2ش         
 مدخل الى الصيدلة 

 3ش       
 الصيدلة مدخل الى 

 4ش       
 مدخل الى الصيدلة 

 5ش       

 االحد  
 مخبر      

 الصيدالنيات   
 مدخل الى الصيدلة 

 1ف         
 مدخل الى الصيدلة  

 2ف        
 مدخل الى الصيدلة 

 3ف        
 مدخل الى الصيدلة

 4ف         
 مدخل الى الصيدلة

 5ف         

 االحد
 مخبر      
 يلية ك. تحل   

 (1ك. تحليلية )
 6ف

 

 (1ك. تحليلية )
 7ف

 (1ك. تحليلية )
 8ف

 ك. تحليلية 
 9ف

 ــــ

 االثنين 
 مخبر      

 الصيدالنيات 
 مدخل الى الصيدلة 

 5ف         
 مدخل الى الصيدلة  

 6ف        
 مدخل الى الصيدلة 

 7ف        
 مدخل الى الصيدلة 

 8ف         
 مدخل الى الصيدلة 

 9ف

 االثنين 
 مخبر     

 ك. تحليلية  
 (2ك. عضوية )  

 6ف          
 (2ك. عضوية )  

 7ف          
 ــــ ـــ         ــــ            

 االثنين 
 (3انشاء مستوى ) 1ق     

 1ش      

 (3انشاء مستوى )
 3ش         

 

 (3انشاء مستوى )
 3ش     

 (3انشاء مستوى )
 ــــ 4ش      
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 2021-2020الثالثة  الفصل األول  البرنامج االسبوعي للسنة

 

    

 

 

                             

 

 

               

 

 17.00-15.30 15.30-13.50 13.50-12.20 12.10-10.40 10.30-9 المكان اليوم

 الجمعة 
مخبر 

 التكنولوجيا 

 (1تكنولوجيا صيدالنية )

 6ف

  1تكنولوجيا صيدالنية 

 7ف        

  1تكنولوجيا صيدالنية

 8ف

 1وجيا صيدالنيةتكنول

    9ف       

  1تكنولوجيا صيدالنية

  10ف       

 الجمعة  
 مخبر 

 ك. صيدلية 

 (1ك. صيدلية )

 1ف

 (1ك. صيدلية )

 2ف

 (1ك. صيدلية )

 3ف

 (1ك. صيدلية )

 4ف

 (1ك. صيدلية )

 5ف

 4ق السبت  

9-11.25 11.25-13.00 

 (2ك. حيوية ) ـــ ــــ
 1ش

 (1حيوية ) ك.
 1ش

 5ق  السبت

 ـــ 13.50-16.15 11.25-13.50 9-11.25

 (1ك. صيدلية )
 1ش

 (1ك. صيدلية )
 2ش

 (1ك. صيدلية )
 3ش

 6ق السبت 
 (1علم تأثير االدوية )

 3ش
 (1علم تأثير االدوية )

 1ش
 (1علم تأثير االدوية )

 2ش
 ـــ

 السبت
مخبر االدوية 

 والسموم 

 (1تأثير االدوية )

 5ف

 (1تأثير االدوية )

 4ف

 (1تأثير االدوية )

 3ف

 (1تأثير االدوية )

 2ف

 (1تأثير االدوية )

 1ف

 ـــــ      3ق االحد 
 تقانة حيوية        

 3ش

 تقانة حيوية
  2ش

 تقانة حيوية
  1ش

 االحد
 مخبر 

 ك. حيوية 

 (1ك. حيوية )

 1ف

 (1ك. حيوية )

 2ف

 (2ك.حيوية )

 1ف

 (2ك.حيوية)

 ـــــ 2ف

 االحد 
 مخبر 

  التكنولوجيا

 (1تكنولوجيا صيدالنية )

 1ف

 1تكنولوجيا صيدالنية 

 2ف

 1تكنولوجيا صيدالنية 

 3ف

 1تكنولوجيا صيدالنية 

 4ف

 1تكنولوجيا صيدالنية 

 5ف

  2ق االثنين   
 علم االمراض 

 1ش

 علم االمراض

 2ش

 ــــ ـــــ ــــ

 االثنين 
 المدرج 

  3+ق

9-11.25 11.25-13.50 13.50- 16.15 

 
 تكنولوجيا صيدالنية / /3ق  

 3ش

 )ص(تكنولوجيا / /3ق      

 3ش                 

 

 / / تكنولوجيا )ص(المدرج   

 1ش                  
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 2021 -2020 الفصل األول البرنامج االسبوعي للسنة الرابعة 

 اليوم 
 

 المكان    
9-10.30 10.40-12.10 12.20-13.50 13.50-15.30 15.30-17 

 7ق الجمعة
 . غذائيةك

 1ش
 ك. غذائية 

 2ش
 ك. غذائية 

 ــــ ــــ 3ش

 الجمعة 
مخبر 

التشخيص 
 المخبري  

جراثيم 
 وفيروسات 

 5ف

 جراثيم وفيروسات 
 4ف

 جراثيم وفيروسات 
 3ف

 سات جراثيم وفيرو
 2ق

 جراثيم وفيروسات 

 1ف

 الجمعة 
مخبر 

 الصيدالنيات 

صيدلة حيوية 
 وحركية الدواء

 1ف

صيدلة حيوية وحركية 
 الدواء

 2ف

 صيدلة حيوية
 وحركية الدواء

 3ف

صيدلة حيوية 
 وحركية الدواء

 4ف
 ـــــ

 7ق السبت 
 االسعاف االولي 

 2ش
 االسعاف االولي

 1ش
   

 8ق السبت 
 (1علم السموم )

 1ش
 (1علم السموم )

 2ش
 (1علم السموم )

 3ش
 (1علم السموم )

 4ش
 ـــــ

 السبت 
 9ق

 

علم االدوية 
الجزيئي 
 (3والسريري)

 4ش

علم االدوية الجزيئي 
 (3والسريري)

 
 3ش

علم االدوية الجزيئي 
 (3والسريري)

 
 2ش

       علم االدوية الجزيئي 
 (3والسريري)

 
 1ش

 ـــ

 السبت 
 مخبر

 ك. تحليلية  
 ك. غذائية 

 5ف
 ك. غذائية 

 4ف
 ك. غذائية 

 3ف
 ك. غذائية 

 2ف
 ك. غذائية 

 1ف

 السبت 
مخبر 

 الصيدالنيات 

صيدلة حيوية 
 وحركية الدواء

 6ف

صيدلة حيوية وحركية 
 الدواء

 5ف

 صيدلة حيوية
 وحركية الدواء

 7ف

صيدلة حيوية 
 وحركية الدواء

 8ف

 ـــــ

 4ق االحد 
9-11.25 11.25-13.50 13.50-16.15 

 جراثيم وفيروسات  ـــ
 1ش

 جراثيم وفيروسات 
 2ش

 اثيم وفيروسات جر
 3ش

 5ق االحد 
صيدلة حيوية 
 وحركية الدواء

 4ش

 صيدلة حيوية
 وحركية الدواء

 3ش

 صيدلة حيوية
 وحركية الدواء

 1ش

صيدلة حيوية 
 وحركية الدواء

 2ش
 ــــ

 االحد 
 مخبر االدوية 

 والسموم
 (1علم السموم )

 5ف
 (1علم السموم )

 6ف
 (1علم السموم )

 7ف
 (1علم السموم )

 8ف
 ـــــ

 االثنين 
مخبر االدوية 

 والسموم 
 (1علم السموم )

 1ف

 (1علم السموم )
 2ف

 (1علم السموم )
 3ف

 (1علم السموم )
 4ف

 ـــــ
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 2021 -2020 الفصل األول  الخامسةالبرنامج االسبوعي للسنة        

 اليوم 

 

 المكان    
9-10.30 10.40-12.10 12.20-13.50 13.50-15.30 15.30-17 

 السبت 
 مخبر 

 ك. حيوية 

 ك. حيوية سريرية 

 1ف

 ك. حيوية سريرية 

 2ف

 ك. حيوية سريرية 

 3ف

 يةك. حيوية سرير

  4ف

 ك. حيوية سريرية

  5ف

 السبت 
 مخبر 

 التكنولوجيا 

 صيدلة صناعية 

 5ف

 صيدلة صناعية 

 4ف

 صيدلة صناعية 

 3ف

 صيدلة صناعية 

 2ف

 صيدلة صناعية

  1ف

 10ق السبت 

9-11.25 11.25-13.50 13.50-16.15 

 صيدلة صناعية            ــــ

 3ش

 صيدلة صناعية          

 2ش

 صيدلة صناعية             

 1ش  

 6ق االحد 
 ك. حيوية سريرية 

 1ش

 ك. حيوية سريرية 

 2ش

 ك. حيوية سريرية 

 3ش

 

 7ق االحد  
 مستحضرات التجميل 

 2ش

 مستحضرات التجميل 

 3ش

 مستحضرات التجميل 

 1ش
 ـــــ ــــ

 3ق االثنين 

9- 

9.50 

10-

10.50 

11-

11.50 

12- 

12.50 

صيدلة  ــــ ـــــ ـــــ

 جرثومية 

 1ش

صيدلة 

 جرثومية 

 2ش

صيدلة 

 جرثومية 

 3ش

صيدلة 

 جرثومية 

 4ش

 4ق االثنين 
 عقاقير تطبيقية 

 3ش

 عقاقير تطبيقية 

 2ش

 عقاقير تطبيقية 

 1ش
 ـــــ ـــــ

 االثنين 
مخبر 

 التكنولوجيا 

 مستحضرات التجميل 

 5ف

 مستحضرات التجميل 

 4ف

 مستحضرات التجميل

  3ف

 يل مستحضرات التجم

 2ف

 مستحضرات التجميل 

 1ف

 الثالثاء

مخبر 

التشخيص 

 المخبري 

9- 

9.50 

10- 

10.50 

11- 

11.50 

12- 

12.50 

13- 

13.50 

14- 

14.50 

صيدلة  ــــ ـــــ

 جرثومية 

 1ف

صيدلة 

 جرثومية 

 2ف

صيدلة 

 جرثومية 

 3ف

صيدلة 

 جرثومية 

 4ف

صيدلة 

 جرثومية

  5ف

صيدلة 

 جرثومية

 6ف

 الثالثاء
مخبر 

 البيولوجيا  

 عقاقير تطبيقية 

 5ف

 عقاقير تطبيقية 

 4ف

 عقاقير تطبيقية 

 3ف

 عقاقير تطبيقية 

 2ف

 عقاقير تطبيقية 

 1ف
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 2021-2020برنامج االمتحان النهائي للفصل األول للعام الدراسي 
 

 الـــــصيدلــــة ()كــــلـــية 
 

 

 (30عدد المقررات : )

 

 

 (1الفترة )         اليوم          

   10.00-11.30   

 (2الفترة)      

    12.00-13.30 

 (3الفترة )    

   14.00-15.30 

 عضوية كيمياء عامة وال     وم األولالي       
 علم أدوية جزيئي     

 (3السريري)       

 (1)علم تأثير االدوية 

 

 ــــ           ـــ               1عقاقير           الثانياليوم       

 ــــ           لغة عربية          (1)علم السموم         اليوم الثالث      

 ــــ           ــــ               ـــ               اليوم الرابع      

 (1تكنولوجيا صيدالنية )     اليوم الخامس    
 صيدلة حيوية       صيدلة صناعية        

 وحركية الدواء       

 ـــ              (3انشاء مستوى )       (1لغة تخصصية )         اليوم السادس    

 تقانة حيوية        وراثة خلوية         بيولوجيا حيوانية       اليوم السابع     

 ــــ            كيمياء غذائية         (1ة )يتحليلكيمياء        اليوم الثامن      

 جراثيم وفيروسات       اليوم التاسع     
 صيدلة جرثومية        

 علم االمراض         

 ــــ           

 ــــ            اإلسعاف االولي        مهارات الحاسوب        اليوم العاشر     

 ــــ            مستحضرات التجميل    مدخل الى الصيدلة      اليوم الحادي عشر  

 ــــ            كيمياء حيوية سريرية      فيزياء            اليوم الثاني عشر  

 (1كيمياء صيدلية )       اليوم الثالث عشر  
 (1كيمياء حيوية )       

 (2كيمياء حيوية )       

 ــــ           

 ــــ             (2كيمياء عضوية )          عقاقير تطبيقية        عشراليوم الرابع   


