
 جدول المحاضرات االسبوعي                                                                  جامعة تكريت                                                            

                                           2019 – 2018/  ثانيلفصل الدراسي الا - المرحلة االولى         كلية الصيدلة                                                     

Sunday 

 

 نظري

 

9:00 – 10:30 

Organic Chemistry A 
 1/ قاعة رقم ليث . دم.

11:00 – 12:30 

Organic Chemistry B 
 1ليث / قاعة رقم . دم.

1:00 – 3:00 

English Language A 
 1سمير محمد / قاعة رقم م.

 عملي

9:00 – 11:00 

Pharmaceutical Calculation (B2) 
 الصيدالنياتمختبر  /يوسف  احمد مم.

Histology (B1) 
 / مختبر االحياء المجهرية م. ميسم

11:00 – 1:00 

Pharmaceutical Calculation (A2) 
 الصيدالنياتمختبر  /يوسف  م احمد.م

Histology (A1) 
 لمجهرية/ مختبر االحياء ا م. ميسم

 

Monday 

 

 نظري

 

8:30 – 9:30 

Human Rights B 

 1/ قاعة رقم  واثق م.د

9:30 – 10:30 

BHuman Anatomy  

 1قاعة  / د. ايناسم. 

10:30 – 11:30 

Human Rights A 

 1/ قاعة رقم  واثق م.د

11:30 – 12:30 

AHuman Anatomy  

 1قاعة  / د. ايناسم. 

12:30 – 2:30 

B Histology 

1 هدى + م.م سروى / قاعة رقمأ.م.د   

 عملي

8:30 – 10:30 

Organic Chemistry (A1) 
 ضوية/ مختبر الكيمياء الع م.م سلمى + م.م سمر

Histology (A2) 
/ مختبر االحياء المجهرية م. ميسم  

10:30 – 12:30 

Organic Chemistry (B1) 
 ضوية/ مختبر الكيمياء الع م.م سلمى + م.م سمر

Histology (B2) 
/ مختبر االحياء المجهرية م. ميسم  

12:30 – 2:30 

Human Anatomy (A1 + A2) 

5م.د ايناس / قاعة رقم   

Tuesday 

 

 نظري

 

8:30 – 10:30 

Medical Physics B 
 1/ قاعة رقم   م.د عدنان + م.م ايوب

10:30 – 12:30 

Medical Physics A 
 1/ قاعة رقم   م.د عدنان + م.م ايوب

12:30 – 2:30 

A Histology 

 1أ.م.د هدى + م.م سروى / قاعة رقم 

 عملي

8:30 – 10:30 

Pharmaceutical Calculation (A1) 
 الصيدالنياتمختبر  / م امنة+ م. م. م احمد يوسف

10:30 – 12:30 

Pharmaceutical Calculation (B1) 
 الصيدالنياتمختبر  / + م.م امنة م. م احمد يوسف

12:30 – 2:30 

Human Anatomy (B1 + B2) 
    5قاعة رقم / د. ايناس م. 

Wednesday 

 

 نظري

 

8:30 – 10:00 

Organic Chemistry A 
 1ليث / قاعة رقم . دم.

10:00 – 11:30 

Organic Chemistry B 
 1ليث / قاعة رقم . دم.

12:30 – 2:30 

English Language B 
1سمير محمد / قاعة رقم م.  

 عملي

8:30 – 10:30 

Medical Physics (B2) 
 / مختبر الكيمياء العامة  م.د عدنان + م.م ايوب

10:30 – 12:30 

Medical Physics (A2) 
 / مختبر الكيمياء العامة  م.د عدنان + م.م ايوب

 

Thursday 

 

 نظري

 

8:30 – 10:30 

Pharmaceutical Calculation B 
 1م.م امنة / قاعة رقم 

10:30 – 12:30 

Pharmaceutical Calculation A 
1م.م امنة / قاعة رقم   

12:30 – 2:30 

 ساعات طالبية حرة

 عملي

8:30 – 10:30 

Organic Chemistry (A2) 
 ضوية/ مختبر الكيمياء الع م.هالة + م.م سلمى + م.م سمر

Medical Physics (A1) 
مختبر الكيمياء العامةم ايوب / م.د عدنان + م.  

10:30 – 12:30 

Organic Chemistry (B2) 
 ضوية/ مختبر الكيمياء الع م.هالة + م.م سلمى + م.م سمر

Medical Physics (B1) 
مختبر الكيمياء العامةم.د عدنان + م.م ايوب /   

 

 2019/  02/  24من به يعمل          
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Sunday  عملي 

9:00 – 11:00 

Organic Chemistry (A2) 

 أ.م.د عبد + م. هالة

 مختبر الكيمياء العضوية

Physiology (A3) 

عقاقير/ مختبر ال + م.م محمد عبد م. هبة  

11:00 – 1:00 

Organic Chemistry (A3) 

 أ.م.د عبد + م. هالة 

 مختبر الكيمياء العضوية

Physiology (A1) 

عقاقير/ مختبر ال + م.م محمد عبد م. هبة  

1:00 – 3:00 

Organic Chemistry (A1) 
 أ.م.د عبد + م. هالة

 مختبر الكيمياء العضوية

Physiology (A2) 

يرعقاق/ مختبر ال + م.م محمد عبد م. هبة  

Monday نظري 

8:30 – 10:00 

Physiology (A) 

2 / قاعة رقم + م.م محمد عبد م. هبة  

Physical Pharmacy (B) 

  4 أ.م.د زيدان / قاعة رقم

10:00 – 12:00 

Medical Virology & Parasitology (A) 

  2 / قاعة رقم هى.د نأ

Organic Chemistry (B) 
  4/ قاعة رقم  أ.م.د عبد

12:00 –1:30 

Physical Pharmacy (A) 

  2 أ.م.د زيدان / قاعة رقم

Physiology (B) 

  4 / قاعة رقم + م.م محمد عبد م. هبة

Tuesday  نظري 

8:30 – 10:00 

Physical Pharmacy (A) 

  2 أ.م.د زيدان / قاعة رقم

Physiology (B) 

4 / قاعة رقم + م.م محمد عبد م. هبة  

10:00 – 12:00 

Medical Virology & Parasitology (B) 

  4 / قاعة رقم هى.د نأ

Organic Chemistry (A) 

  2/ قاعة رقم  أ.م.د عبد

12:00 – 1:30 

Physiology (A) 
2 / قاعة رقم + م.م محمد عبد م. هبة  

Physical Pharmacy (B) 

4 أ.م.د زيدان / قاعة رقم  

1:30 –3:30 

English 

Language (B) 

قاعة م. سمير محمد / 

  4 رقم

Wednesday عملي 

8:30 – 10:30 

Medical Virology & Parasitology (A1) 

ةم. ميسم / مختبر االحياء المجهري   

Physical Pharmacy (A2) 
 .م امنة / مختبر الصيدالنياتأ.م.د زيدان + م

Pharmacognosy (A3) 

 / مختبر العقاقيرأ.م.د مؤيد 

10:30 – 12:30 

Medical Virology & Parasitology (A3) 

ةم. ميسم / مختبر االحياء المجهري  

Physical Pharmacy (A1) 

.م امنة / مختبر الصيدالنياتأ.م.د زيدان + م  

Pharmacognosy (A2) 

/ مختبر العقاقيرأ.م.د مؤيد   

12:30 – 2:30 

Medical Virology & Parasitology (A2) 

 ةم. ميسم / مختبر االحياء المجهري

Physical Pharmacy (A3) 

.م امنة / مختبر الصيدالنياتأ.م.د زيدان + م  

 Pharmacognosy (A1) 
 ر/ مختبر العقاقيأ.م.د مؤيد 

Thursday نظري 

8:30 – 10:30 

Communication Skills (A)  

 2/ قاعة رقم  م.م عمر صالح

 Pharmacognosy (B) 

4م.م. عمر حسين / قاعة رقم   

10:30 – 12:30 

Communication Skills (B)  

 4/ قاعة رقم  م.م عمر صالح

 Pharmacognosy (A) 
2م.م. عمر حسين / قاعة رقم   

12:30 –2:30 

English Language (A) 

2/ قاعة رقم  م. سمير محمد  

 

2:30 –4:30 

 ساعات طالبية حرة
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Sunday 

9:00 – 12:00 

Biochemistry 

 5/ قاعة رقم  أ.م.د فراس

12:00 – 1:30 

 Pharmacology 

 5رقم  / قاعة م.م. شذل

1:30 – 2:30 

 ساعة طالبية حرة

Monday 

8:30 – 10:00 

Pharmacology 

5/ قاعة رقم  م.م. شذل  

10:00 – 12:00 

Pharmaceutical Technology (A) 

 م.م. يوسف / مختبر الصيدالنيات

Biochemistry (B) 

 م.م. تفاؤل / مختبر الكيمياء العامةأ.م.د مؤيد + 

12:00 –2:00 

Pharmaceutical Technology (B) 

 م.م. يوسف / مختبر الصيدالنيات

Biochemistry (A) 

 / مختبر الكيمياء العامة أ.م.د مؤيد + م.م تفاؤل

Tuesday 

8:30 – 10:00 

Pharmaceutical Technology 

5+ م.م عالء / قاعة رقم  م.م. يوسف  

10:00 – 12:00 

Organic Phar. Chemistry (B) 

 م.م. سمر +م.م. يحيى م. عيسى + 

 امةمختبر الكيمياء الع

Pharmacognosy (A) 

 مختبر العقاقير /أ.م.د ايمن 

12:00 – 2:00 

Organic Phar. Chemistry (A) 

 + م.م. سمرم.م. يحيى م. عيسى + 

 امةمختبر الكيمياء الع

Pharmacognosy (B) 

 مختبر العقاقير /أ.م.د ايمن 

Wednesday 

8:30 – 10:00 

 Pharmaceutical Technology 

 5+ م.م عالء / قاعة رقم  م.م. يوسف

10:00 – 11:00 

Pharmacy Ethics 
5قاعة رقم  م.م. تفاؤل /  

11:00 – 1:00 

English Language 
5قاعة رقم  / م.د عدنان  

Thursday 

8:30 – 11:30 

Organic Phar. Chemistry  

 5/ قاعة رقم + م.م. يحيى  م.م علي حسين

11:30 – 12:30 

اعة طالبية حرةس  

12:30 – 2:30 

Pharmacognosy 

 5/ قاعة رقم  م.م. عمر حسين

         

      2019/  02/  24من به يعمل           
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Sunday 

9:00 – 10:30 

Pharmacology 

 6/ قاعة رقم  م.م. شذل

10:30 – 12:30 

 ساعات طالبية حرة
 

Monday 

8:30 – 10:00 

Industrial Pharmacy 

6 احمد يوسف / قاعة رقمم.م.   

10:00 – 11:30 

Organic Phar. Chemistry 

6/ قاعة رقم  أ.م حسن أحمد  

11:30 – 1:00 

Pharmacology 

 6/ قاعة رقم  م.م. شذل

Tuesday 

8:30 – 10:00 

Organic Phar. Chemistry 

 6/ قاعة رقم  أ.م حسن أحمد

10:00 – 12:00 

Clinical Pharmacy 

 6/ قاعة رقم  م.د مهند

12:00 – 1:30 

Industrial Pharmacy 

 6احمد يوسف / قاعة رقم م.م. 

Wednesday 

12:30 – 2:30 

General Toxicology 

6نهاد / قاعة رقم م.م.   

8:30 – 10:30 

Organic Phar. Chemistry (A) 

 /مختبر الكيمياء العضويةم.م. يحيى + م.م ميعاد 

Clinical Pharmacy (B) 

 6/ قاعة رقم  م.د مهند

10:30 – 12:30 

Organic Phar. Chemistry (B) 

 مختبر الكيمياء العضويةم.م. يحيى + م.م ميعاد /

Clinical Pharmacy (A) 

 6/ قاعة رقم  م.د مهند

Thursday 

8:30 – 10:30 

Industrial Pharmacy (A) 

 تصيدالنيامختبر ال احمد يوسف /م.م. 

General Toxicology (B) 

  نهاد / مختبر العقاقيرم.م. 

10:30 – 12:30 

Industrial Pharmacy (B) 

 صيدالنياتمختبر ال احمد يوسف /م.م. 

General Toxicology (A) 

 نهاد / مختبر العقاقيرم.م. 

 

       

 2019/  02/  24من به يعمل               
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Sunday 

9:00 – 11:00 

Advance Phar. Analysis (A) 

م.د عماد + م. عيسى + م.م حسن محمد / 

 مختبر الكيمياء العامة

11:00 – 1:00 

Advance Phar. Analysis (B) 

م.د عماد + م. عيسى + م.م حسن محمد / 

 مختبر الكيمياء العامة

1:00 – 2:00 

 بحث تخرج

Monday 

8:30 – 10:00 

Advance Phar. Analysis 

 3م.د عماد / قاعة رقم 

10:00 –12:00 

TDM 

 3/ قاعة رقم  م. شيماء 

12:00 –2:00  

Applied Therapeutics 

  3/ قاعة رقم  م. شيماء

Tuesday 

8:30 – 10:00 

Advance Phar. Analysis 

3م.د عماد / قاعة رقم   

10:00 – 12:00 

TDM (A + B) 

 3/ قاعة رقم  م. شيماء

12:00 –1:00 

Pharmaceutical Biotechnology 

3م يوسف / قاعة رقم م.  

Wednesday 
8:30 –10:30 

 ساعات طالبية حرة

10:30 –2:30 

Hospital Training 

 م.د ايناس + م.د مهند

Thursday 

8:30 – 10:30 

Pharmacoeconomics 

 3د مهند / قاعة رقم م.

10:30 – 12:30 

Dosage Form Design 

3اعة رقم عالء / قم.م.   

12:30 – 1:30 

 بحث تخرج

 

 2019/  02/  24من به يعمل             

 

 

 

  


