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Sunday 

 

 وظرٌ

 

9:00 – 10:30 

Organic Chemistry I A 
 1و.د. نيث / قاعة رقى 

11:00 – 12:30 

Organic Chemistry I B 
 1و.د. نيث / قاعة رقى 

1:00 – 3:00 

English Language A 
 1رقى و.د. عدناٌ يحًود / قاعة 

 عملٍ

9:00 – 11:00 
Pharmaceutical Calculation (B1) 

 ، ص مُىا عماد/ مختبرالصُذالوُاثَاسمُه واصحم.م طه عبذ القادر، ص 

Histology (B2) 

 / مختبراالحُاء المجهرَتم رَهام حسهد.هذي صالح ، م.سروي عزَز، م.

11:00 – 1:00 
Pharmaceutical Calculation (A1) 

 ، ص مُىا عماد/ مختبرالصُذالوُاثَاسمُه واصحطه عبذ القادر، ص  م.م

Histology (A2) 

 / مختبراالحُاء المجهرَتم رَهام حسهد.هذي صالح، م.سروي عزَز، م.

1:00 – 3:00 
Organic Chemistry (B2) 

العضىَت ،م.م حسه دمحم،ص مصطفً فائز/مختبرم.م سلمًم.هالت ادرَس،  

Monday 

 

 وظرٌ

 

8:30 – 9:30 

Human Rights B 

 1/ قاعة رقى  واثق عبد و.د

9:30 – 10:30 

BHuman Anatomy  

 1قاعة  و. د. ايناس عبد/

10:30 – 11:30 

Human Rights A 

 1/ قاعة رقى  واثق عبد و.د

11:30 – 12:30 

AHuman Anatomy  

 1قاعة  عبد/ و. د. ايناس

12:30 – 2:30 

Medical Physics A 

1 / قاعة رقى، و.و ايوبو.د عدناٌ يحًود  

 عملٍ

8:30 – 10:30 
Organic Chemistry (A1) 

 العضىَت سلمً ،م.م حسه دمحم،ص مصطفً فائز/م م.مم.هالت ادرَس،

Medical Physics (A2) 

/ مختبر الكُمُاء العامت، م.م مُس ولُذم.د عذوان + م.م اَىب  

10:30 – 12:30 
Organic Chemistry (B1) 

 العضىَت،ص مصطفً فائز/ م م.م حسه دمحمادرَس،م.م سلمً،م.هالت 

Medical Physics (B2) 

/ مختبر الكُمُاء العامت، م.م مُس ولُذم.د عذوان + م.م اَىب  

12:30 – 2:30 

Human Anatomy (B1+ B2) 

 5و.د ايناس عبد / قاعة رقى 

Tuesday 

 

 وظرٌ

 

8:30 – 10:30 

B Histology 

 1قاعة رقى و.د. ايناس عبد / 

10:30 – 12:30 

A Histology 

 1و.د. ايناس عبد / قاعة رقى 

12:30 – 2:30 

Medical Physics B 

 1/ قاعة رقى ، و.و ايوبو.د عدناٌ يحًود

 عملٍ

8:30 – 10:30 
Computer Sci (A2) 

 م.م دالل صالح، مها سفر/ مختبرالحاسىب

Histology (A1) 

  / مختبراالحُاء المجهرَترَهام حسه مد.هذي صالح، م.سروي عزَز، م.

10:30 – 12:30 
Computer Sci (B2) 

 م.م دالل صالح، مها سفر/ مختبرالحاسىب

Histology (B1) 

 / مختبراالحُاء المجهرَتم رَهام حسهد.هذي صالح، م.سروي عزَز، م.

12:30 – 2:30 

Human Anatomy (A1+A2) 
  5و. د. ايناس عبد / قاعة رقى 

 

Wednesday 

 

 وظرٌ

 

8:30 – 10:00 

Organic Chemistry B 
 1و.د. نيث / قاعة رقى 

10:30 – 12:00 

Organic Chemistry A 
 1و.د. نيث / قاعة رقى 

12:30 – 2:30 

 ساعاث طالبُت حرة

 عملٍ

8:30 – 10:30 
Pharmaceutical Calculation (A2) 

 ، ص مُىا عماد/ مختبرالصُذالوُاثَاسمُه واصحم.م طه عبذ القادر، ص 

Computer Sci (A1) 

 م.م دالل صالح، مها سفر/ مختبرالحاسىب

10:30 – 12:30 
Pharmaceutical Calculation (B2) 

 ، ص مُىا عماد/ مختبرالصُذالوُاثَاسمُه واصحم.م طه عبذ القادر، ص 

Computer Sci (B1) 

 م.م دالل صالح، مها سفر/ مختبرالحاسىب

 

Thursday 

 

 وظرٌ

 

8:30 – 10:30 

Pharmaceutical Calculation A 
 1و.و عًر صالح / قاعة رقى 

10:30 – 12:30 

Pharmaceutical Calculation B 
1و.و عًر صالح / قاعة رقى   

12:30 – 2:30 

English Language B 
1و.د عدناٌ يحًود / قاعة رقى   

 عملٍ

8:30 – 10:30 
 B2ارشاد تربىٌ 

Medical Physics (B1) 

/ مختبر الكُمُاء العامت، م.م مُس ولُذم.د عذوان + م.م اَىب  

10:30 – 12:30 
Organic Chemistry (A2) 

 العضىَت+ص مصطفً فائز / مختبر م.هالت + م.م سلمً + م.م سمر

Medical Physics (A1) 

/ مختبر الكُمُاء العامت، م.م مُس ولُذم.د عذوان + م.م اَىب  

 


