
 ضرات االسثىعي                                                 اجايعة جكريث                                                             جذول انًح               

                                         2020 -2012َي / انفصم انذراسي انثا - انًرحهة انثاَية                  كهية انصيذنة                                            

Sunday 

 

 وظري

 

9:00 – 11:00 

Physiology (B) 

2/قاعة  + و.و دمحم عثذد. خانذ سعىد و.   

11:00 – 1:00 

Physiology (A) 

 2/قاعة  + و.و دمحم عثذد. خانذ سعىد و. 

1:00 – 2:00 

Arabic Language (A) 

 2/ قاعة رقى  يؤيذ صانح ، و.وو.و رافذ شهاب

 عملً

9:00 – 11:00 

Organic Chemistry (A1) 

يخحثرانعضىية/ ص اتراهيى ياور+ ادريس + و. هانة دمحم أ.و.د عثذ  

Physiology (A2) 

 + و.و دمحم عثذ / يخحثر انعقاقير حازو و. هثة

11:00 – 1:00 

Organic Chemistry (B1) 

 يخحثرانعضىية/ ص اتراهيى ياور+ ادريس + و. هانة دمحم أ.و.د عثذ

Physiology (B2) 

 + و.و دمحم عثذ / يخحثر انعقاقيرحازو و. هثة 

 

Monday 

 

 وظري

 

8:30 – 10:30 

Organic Chemistry (B) 

 2أ.و.د عثذ دمحم / قاعة رقى 

10:30 – 12:30 

Organic Chemistry (A) 

 2أ.و.د عثذ دمحم / قاعة رقى 

12:30 – 1:30 

Physical Pharmacy (B) 

2أ.و.د زيذاٌ جاسى/ قاعة رقى   

 عملً

8:30 – 10:30 

Physical Pharmacy (A2) 

/ يخحثر  ، ص زيُة عثذ انحًيذص احًذ عثذهللا  أ.و.د زيذاٌ،

 انصيذالَيات

10:30 – 12:30 

Physical Pharmacy (B2) 

/ يخحثر ، ص زيُة عثذ انحًيذص احًذ عثذهللا أ.و.د زيذاٌ،

 انصيذالَيات

 

Tuesday 

 

 وظري

 

8:30 – 10:30 

Medical Virology & Parasitology (A) 

 2/ قاعة رقى أ.د َهى

10:30 – 12:30 

Medical Virology & Parasitology (B) 

 2أ.د َهى/ قاعة رقى 

12:30 – 1:30 

Physical Pharmacy (A) 

 2أ.و.د زيذاٌ جاسى/ قاعة رقى 

 عملً

8:30 – 10:30 

Organic Chemistry (B2) 

 يخحثرانعضىية/ ص اتراهيى ياور+ ادريس + و. هانة دمحم أ.و.د عثذ

Physiology (B1) 

 + و.و دمحم عثذ / يخحثر انعقاقير حازو و. هثة

10:30 – 12:30 

Organic Chemistry (A2) 

 يخحثرانعضىية/ ص اتراهيى ياور+ ادريس + و. هانة دمحم أ.و.د عثذ

Physiology (A1) 

 + و.و دمحم عثذ / يخحثر انعقاقير حازو هثةو. 

12:30 – 2:30 

Medical Virology & Parasitology (B2) 
االحياء انًجهرية / وسعاد هاللو.و عذَاٌ،  و. ييسى، د. َهى 

Pharmacognosy (B1) 

 م.م دمحم علً زغٍر، أ.م.د اٌمه عووً، ص عدوان مصطفى/ م العقاقٍر

Wednesday 

 

 وظري

 

8:30 – 10:30 

Physical Pharmacy (A) 

 2أ.و.د زيذاٌ جاسى/ قاعة رقى 

10:30 – 12:30 

Physical Pharmacy (B) 

 2أ.و.د زيذاٌ جاسى/ قاعة رقى 

12:30 –2:30 

Arabic Language (B) 

2/ قاعة رقى  ، و.و يؤيذ صانحو.و رافذ شهاب  

 عملً

8:30 – 10:30 

Medical Virology & Parasitology (B1) 
 االحياء انًجهرية / وسعاد هاللعذَاٌ، و.و  و. ييسى، َهىد. 

Pharmacognosy (B2) 

 انعقاقير ، ص عذَاٌ يصطفى / يخحثرأ.و.د ايًٍ عىَيو.و دمحم عهي زغي،

10:30 – 12:30 

Medical Virology & Parasitology (A1) 
 / و االحياء انًجهريةسعاد هاللعذَاٌ، و.و  و. ييسى، د. َهى

Pharmacognosy (A2) 

 / يخحثر انعقاقير، ص عذَاٌ يصطفى أ.و.د ايًٍ عىَيدمحم عهي زغير، و.و

12:30 – 2:30 

Medical Virology & Parasitology (A2) 
 / و االحياء انًجهريةسعاد هاللعذَاٌ، و.و  و. ييسى،  د. َهى

Pharmacognosy (A1) 

/ يخحثر انعقاقيريصطفى، ص عذَاٌ أ.و.د ايًٍ عىَي،و.و دمحم عهي زغير  

Thursday 

 وظري

 

8:30 – 11:30 

Pharmacognosy (B) 

2/ قاعة رقى  عًر حسيٍو.و.  

11:30 –2:30 

Pharmacognosy (A) 

2/ قاعة رقى  عًر حسيٍ و.و.  

 وظري

 عملً

8:30 – 9:30 

Physiology (A) 

5/قاعة  + و.و دمحم عثذد. خانذ سعىد و.   

9:30 – 11:30 
Physical Pharmacy (A1) 

 ، ص زيُة عثذ / وص احًذ عثذهللا أ.و.د زيذاٌ،

 انصيذالَيات

11:30 –12:30 

Physiology (B) 

5/ قاعة  و.و دمحم عثذ،د.خانذ سعىدو.   

12:30 –2:30 

Physical Pharmacy (B1) 

 / و، ص زيُة عثذ انحًيذص احًذ عثذهللا  جاسى، أ.و.د زيذاٌ

 انصيذالَيات

 


