
                                                  جدول المحاضرات االسبوعي                                                           جامعة تكريت                

                                           2019 – 2018الفصل الدراسي االول /  -المرحلة الثانية                                           لية الصيدلةك                

 

Sunday 

9:00 – 10:30 

Medical Microbiology 

 2قاعة رقم /  أ.د وعد + أ.م.د هدى

10:30 – 12:00 

Physical Pharmacy 

 2/ قاعة رقم  أ.م.د زيدان

12:00 – 2:00 

Democracy 

 2/ قاعة رقم  م.م. واثق

Monday 

8:30 – 10:00 

Organic Chemistry 

 2/ قاعة رقم  أ.م.د عبد

10:00 – 12:00 

Medical Microbiology (A) 

 أ.م.د هدى + م. ميسم + م.م. سروى

 مختبر االحياء المجهرية 

12:00 – 2:00 

Medical Microbiology (B) 
 أ.م.د هدى + م. ميسم + م.م. سروى

 مختبر االحياء المجهرية 

Tuesday 

8:30 – 10:00 

Physical Pharmacy 

 2/ قاعة رقم  أ.م.د زيدان

 

10:00 – 12:00 

Physical Pharmacy (B) 

 / مختبر الصيدالنيات+ م.د ليث  أ.م.د زيدان

Organic Chemistry (A) 

 هالة + م.م. سمر أ.م.د عبد + م.

 مختبر الكيمياء العضوية

12:00 – 2:00 

Physical Pharmacy (A) 

 / مختبر الصيدالنيات + م.د ليث أ.م.د زيدان

Organic Chemistry (B) 

 هالة + م.م. سمر أ.م.د عبد + م.

 مختبر الكيمياء العضوية

Wednesday 

8:30 – 10:00 

Organic Chemistry 

 2/ قاعة رقم  أ.م.د عبد

10:00 – 11:30 

Medical Microbiology 

 2/ قاعة رقم  أ.د وعد + أ.م.د هدى

11:30 – 1:00 

Physiology 

 2/ قاعة رقم  م.م. محمد عبد+  م. هبة

Thursday 

8:30 – 10:30 

Physiology 

2/ قاعة رقم  م.م. محمد عبد+  م. هبة  

10:30 – 12:30 

Physiology (B) 

 + م.م. محمد عبدم. هبة 

 مختبر االحياء المجهرية 

12:30 – 2:30 

Physiology (A) 

 + م.م. محمد عبدم. هبة 

 مختبر االحياء المجهرية
 

 2018/  10/  01يعمل به من                 

 

 

 

  



                  جامعة تكريت                                                           جدول المحاضرات االسبوعي                                                

                                           2019 – 2018الفصل الدراسي االول /  -المرحلة الثالثة                                   كلية الصيدلة                        

 

Sunday 

9:00 – 10:30 

Biochemistry 

 5/ قاعة رقم  أ.م.د فراس

10:30 – 12:00 

Pathophysiology 

 5/ قاعة رقم  م.د ايناس

12:00 – 2:00 

Pharmaceutical Technology 

5/ قاعة رقم  م.م. يوسف  

Monday 

8:30 – 10:00 

Pathophysiology 

 5/ قاعة رقم  م.د ايناس

10:00 – 12:00 

Pharmaceutical Technology (A) 

 م.م. يوسف / مختبر الصيدالنيات

Biochemistry (B) 

 مختبر الكيمياء العامةم.م. تفاؤل + م.م. سلمى / 

12:00 – 2:00 

Pharmaceutical Technology (B) 

 م.م. يوسف / مختبر الصيدالنيات

Biochemistry (A) 

 م.م. تفاؤل + م.م. سلمى / مختبر الكيمياء العامة

Tuesday 

8:30 – 10:00 

Pharmaceutical Technology 

5/ قاعة رقم  م.م. يوسف  

10:00 – 12:00 

Pathophysiology (B)  

 + م.م. رؤى م.د ايناس

 مختبر االحياء المجهرية 

12:00 – 2:00 

Pathophysiology (A) 

 + م.م. رؤى م.د ايناس

 مختبر االحياء المجهرية

Wednesday 

8:30 – 10:00 

Inorganic Phar. Chemistry 

 5/ قاعة رقم  م.م. علي حسين

10:00 – 11:30 

Biochemistry 

 5/ قاعة رقم  فراسأ.م.د 

11:30 – 1:00 

Inorganic Phar. Chemistry 

 5قاعة رقم /  م.م. علي حسين

Thursday 

8:30 – 10:30 

Pharmacognosy 

 5/ قاعة رقم  م.م. عمر حسين

10:30 – 12:30 

Pharmacognosy (B) 

 مختبر العقاقير / م.م. عمر حسينأ.م.د ايمن + 

Inorganic Phar. Chemistry (A) 

 + م.م. سمر  أ.م.د صالح + م.م. يحيى + م.م. ميعاد

 مختبر الكيمياء العضوية

12:30 – 2:30 

Pharmacognosy (A) 

 مختبر العقاقير / م.م. عمر حسينأ.م.د ايمن + 

Inorganic Phar. Chemistry (B) 

 + م.م. سمر أ.م.د صالح + م.م. يحيى + م.م. ميعاد

 مختبر الكيمياء العضوية

         

 2018/  10/  01يعمل به من       

 

  



                  جامعة تكريت                                                           جدول المحاضرات االسبوعي                                                

                                           2019 – 2018الفصل الدراسي االول /  -المرحلة الرابعة                                   كلية الصيدلة                        

 

Sunday 

9:00 – 10:30 

Biopharmaceutics 

 6/ قاعة رقم  م.م. احمد يوسف + م.م. يوسف

10:30 – 12:00 

Organic Phar. Chemistry 

 6/ قاعة رقم  أ.م حسن أحمد

12:00 – 1:30 

Pharmacology 

 6/ قاعة رقم  م.م. شذل

Monday 

8:30 – 10:00 

Biopharmaceutics 

 6/ قاعة رقم  م.م. احمد يوسف + م.م. يوسف

10:00 – 11:30 

Pharmacology 

 6/ قاعة رقم  م.م. شذل

11:30 – 1:00 

Organic Phar. Chemistry 

 6/ قاعة رقم  أ.م حسن أحمد

Tuesday 

8:30 – 10:00 

Clinical Pharmacy 

 6/ قاعة رقم  م.د مهند

10:00 – 12:00 

Clinical Pharmacy (B) 

 6/ قاعة رقم  م.د مهند

12:00 – 2:00 

Clinical Pharmacy (A) 

 6/ قاعة رقم  م.د مهند

Wednesday 

8:30 – 10:30 

Organic Phar. Chemistry (A) 

 الكيمياء العضوية/مختبر  + م.م. يحيى هالة م.

Biopharmaceutics (B) 

 م.م. احمد يوسف / مختبر الصيدالنيات

10:30 – 12:30 

Organic Phar. Chemistry (B) 

 مختبر الكيمياء العضوية/ + م.م. يحيى هالة م.

Biopharmaceutics (A) 

 م.م. احمد يوسف / مختبر الصيدالنيات

 

Thursday 

8:30 – 10:00 

Clinical Pharmacy 

 6/ قاعة رقم  م.د مهند

10:00 – 12:00 

Public Health 

 6/ قاعة رقم  أ.م.د جواد

 

       

 2018/  10/  01يعمل به من                    

 

 

 

 

  



                  جامعة تكريت                                                           جدول المحاضرات االسبوعي                                                

                                           2019 – 2018الفصل الدراسي االول /  -المرحلة الخامسة                                   كلية الصيدلة                        

 

Sunday 

9:00 – 10:30 

Applied Therapeutics 

 3/ قاعة رقم  م. شيماء

10:30 – 12:00 

Industrial Pharmacy 

 3/ قاعة رقم  م.م. احمد يوسف + م.م. عالء

12:00 – 1:30 

Clinical Toxicology 

 3/ قاعة رقم  م.د ايناس

Monday 

8:30 – 10:00 

Organic Phar. Chemistry 

 3/ قاعة رقم  أ.م حسن أحمد

10:00 – 11:30 

Clinical Toxicology 

 3/ قاعة رقم م.د ايناس 

11:30 – 1:00 

Industrial Pharmacy 

 3/ قاعة رقم  م.م. احمد يوسف + م.م. عالء

Tuesday 

8:30 – 10:00 

Applied Therapeutics 

 3/ قاعة رقم  م. شيماء

10:00 – 11:30 

Organic Phar. Chemistry 

 3/ قاعة رقم  أ.م حسن أحمد

11:30 – 1:00 

Clinical Chemistry 

3/ قاعة رقم  أ.م.د مؤيد   

Wednesday 

8:30 – 12:30 

Clinical Laboratory Training 

 أ.م.د نهى

12:30 – 2:00 

Clinical Chemistry 

3/ قاعة رقم  أ.م.د مؤيد  

Thursday 

8:30 – 10:30 

Clinical Toxicology (A + B) 

 3/ قاعة رقم  م.م. نهاد

10:30 – 12:30 

Clinical Chemistry (A) 

 سلمى+ م.م.  تفاؤل + م.م. م.م. عمر صالح

 مختبر الكيمياء العامة

Industrial Pharmacy (B) 

 م.م. عالء / مختبر الصيدالنيات

12:30 – 2:30 

Clinical Chemistry (B) 

 م.م. سلمى+ م.م. تفاؤل +  م.م. عمر صالح

 مختبر الكيمياء العامة

Industrial Pharmacy (A) 

 م.م. عالء / مختبر الصيدالنيات

 

 2018/  10/  01يعمل به من                       

 

 

 

  



 جدول المحاضرات االسبوعي                                                                  جامعة تكريت                                                            

                                           2019 – 2018الفصل الدراسي االول /  - المرحلة االولى         كلية الصيدلة                                                     

Sunday 

 

 نظري

 

9:00 – 10:30 

Principles of Pharmacy Practice A 
 1/ قاعة رقم م.م. عالء

11:00 – 12:30 

Mathematics & Biostatistics B 
 1/ قاعة رقم  م.م. ايوب

1:00 – 2:30 

Principles of Pharmacy Practice B 
 1/ قاعة رقم  م.م. عالء

Analytical Chemistry A 
 4/ قاعة رقم م.د عماد 

 عملي

9:00 – 11:00 

Analytical Chemistry (B2) 
 مختبر الكيمياء العامة /محمد + م.م. حسن عيسىد عماد + م.م.

Human Biology (B1) 
 االحياء المجهريةم. ميسم + م.م. رؤى / مختبر 

11:00 – 1:00 

Analytical Chemistry (A2) 
 مختبر الكيمياء العامة/  محمد + م.م. حسن عيسى د عماد + م.م.

Human Biology (A1) 
 م. ميسم + م.م. رؤى / مختبر االحياء المجهرية

 

Monday 
 

 نظري

 

8:30 – 10:00 

Medical Terminology A 
 1/ قاعة رقم   م.م. محمد عبد

Mathematics & Biostatistics B 
 4/ قاعة رقم  م.م. ايوب

10:00 – 11:30 

Medical Terminology A 
 1/ قاعة رقم   م.م. محمد عبد

Mathematics & Biostatistics B 
 4/ قاعة رقم  م.م. ايوب

11:30 – 1:30 

Computer Sciences B 
 4/ قاعة رقم  م.د عدنان

Tuesday 

 

 نظري

 

8:30 – 10:00 

Analytical Chemistry A 
 1/ قاعة رقم  م.د عماد

Human Biology B 
 4/ قاعة رقم  أ.م.د نهى

10:00 – 11:30 

Analytical Chemistry B 
 1/ قاعة رقم  م.د عماد

Human Biology A 
 4/ قاعة رقم  أ.م.د نهى

11:30 – 1:00 

Mathematics & Biostatistics A 
 1/ قاعة رقم  م.م. ايوب

   عملي

11:30 – 1:30 

Computer sciences (B2) 
 / مختبر الحاسبات م.د عدنان + م.م. دالل

Wednesday 

 

 نظري

 

8:30 – 10:00 

Principles of Pharmacy Practice B 
 1/ قاعة رقم  م.م. عالء

10:30 – 12:00 

Principles of Pharmacy Practice A 
 1/ قاعة رقم  م.م. عالء

12:30 – 2:30 

Computer Sciences A 
 1/ قاعة رقم  م.د عدنان

Analytical Chemistry B 
 4/ قاعة رقم  عمادم.د. 

 عملي

8:30 – 10:30 

Analytical Chemistry (A1) 
 / مختبر الكيمياء العامة محمد + م.م. حسن م. عيسىم.د عماد + 

Human Biology (A2) 
االحياء المجهريةم. ميسم + م.م. رؤى / مختبر   

10:30 – 12:30 

Analytical Chemistry (B1) 
 / مختبر الكيمياء العامة محمد + م.م. حسن م. عيسىم.د عماد + 

Human Biology (B2) 
 م. ميسم + م.م. رؤى / مختبر االحياء المجهرية

 

Thursday 

 

 نظري

 

8:30 – 10:00 

Human Biology B 
 1/ قاعة رقم  أ.م.د نهى

10:00 – 11:30 

Human Biology A 
1/ قاعة رقم  أ.م.د نهى  

 

 عملي
8:30 – 10:00 

Computer sciences (A1) 
 / مختبر الحاسبات م.د عدنان + م.م. دالل

10:00 – 11:30 

Computer sciences (B1) 
 / مختبر الحاسبات م.د عدنان + م.م. دالل

11:30 – 1:00 

Computer Sciences (A2) 
 / مختبر الحاسبات م.م. داللم.د عدنان + 

  



  


