
 

 

 كهُة انصُذنة / جايؼة جكزَث

 اطًاء انحذرَظٍُُ انفؼهٍُُ نفزع االدوَة وانظًىو وانًىاد انحٍ َمىيىٌ تحذرَظها

7102 – 7102 
 

 

 انًىاد اطى انحذرَظٍ

ًذ ػٍه. أ.و.د  ظزٌ +  ًَه يذ  َ َهىجٍ يزدهة اوًن ًٍهتا  ػ

ًٍه ظزٌ + ػ َُةَ  ُات يزدهة ثا ُه  طف

ظزٌ  ًٍهجذرَة يخحثزات يزدهة خايظةَ   + ػ

ًٍه أ.و.د . جىاد ػٍه صانخ ظزٌ + ػ َُةَ   فظهجة يزدهة ثا

 0، صذة ػاية يزدهة راتؼة /  ن  7+ ن  0ن 

ًٍه و.و. هثة داسو صانخ َُة ػ  فظهجة يزدهة ثا

 7+ ن  0ن 

َهاد دظٍُ ًٍه ن و.و.   0طًىو يزدهة خايظة ػ

ًٍه ن  7ادوَة يزدهة راتؼة ػ

َى ظٌا نيزدهة اوًن / د و.و. واثك ػثذ انكز  7مىق َا

 1مرحلة ثانٌة / دٌمقراطٌة ك

ًذ ػثذ ػٍه ة و.و. يذ  يزدهة اوًن / يصطهذات طُث

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كهُة انصُذنة / جايؼة جكزَث

اطًاء انحذرَظٍُُ انفؼهٍُُ نفزع انكًُُاء انصُذالَُة  وانًىاد انحٍ َمىيىٌ تحذرَظها 

7102 – 7102 

 

 انًىاد اطى انحذرَظٍ

ىطف  َ ًاد يثًُ  د. ػ

ًذ ثهج  و.و. ػُظً يذ

ًذ  و.و. طًز صثاح يذ

ظزٌ +  َ ة ُُه ُاء جذه ًُ ًٍه ن ك   0ػ

 

ًذ ظاهز  د . ػثذ يذ

 و. هانة ادرَض

ًٍه ن ظزٌ + ػ ُاء ػضىَةَ  ًُ  0ك

 و.و . ػٍه دظٍُ ػثاص

ًال ُؼاد ػادل ج  و.و. ي

ًذ  و.و. طًز صثاح يذ

َاطٍُ ذًُ طؼذ   َ  و.و.

ًٍه ن ظزٌ + ػ  َ َُة الػضىَة ُذال ُاء ص ًُ  0ك



ًذ دظٍ  أ.و. دظٍ اد

َاطٍُ ذًُ طؼذ   َ  و.و.

 و. هانة ادرَض

ًٍه ن ًُُاء صُذالَُة ػضىَة َظزٌ + ػ  0ك
 

ًذ دظٍ ًُُاء صُذالَُة ػضىَة َظزٌ ن أ.و. دظٍ اد  0ك
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 7102فزع انصُذالَُات نهؼاو انذراطٍ جىسَغ انًىاد انذراطُة ػهً جذرَظٍ 

7102 

 انًىاد اطى انحذرَظٍ

ًاء  ظزٌ يزدهة خايظة ن صانخ خضزو. شُ ُاتَ   0ػالج

ظزٌ يزدهة خايظة ن ُاتَ   7ػالج

َذٌا خهف جاطى ًٍه  أ.و.د. س ظزٌ + ػ  َ َاوَة ش ُذنة ُف َُة ص  0نيزدهة ثا

ُات   7ن جذرَة يظحشف



ىَض ًالَ  ىطف ك ًٍه يزدهة ثانثة نص و.و .َ  ظزٌ + ػ  َ  0ُذنة جكُىنىجُة

ظزٌ يزدهة راتؼة ن  َ ُذنة دُىَة  0ص

ظزٌ يزدهة اوًن ندظاتات   َ َُة ُذال  7ص

ىطف  َ ًذ ًٍه يزدهة راتؼة ن و.و. اد ظزٌ + ػ  َ ُذنة دُىَة  0ص

ظزٌ يزدهة خايظة ن  َ ُاػُة ُذنة ص  0ص

ًٍه يزدهة راتؼة ن ظزٌ + ػ  َ ُاػُة ُذنة ص  7ص

ًٍه يزدهة اوًن ن َُة ػ ُذال  7دظاتات ص

 

ًٍه يزدهة خايظة ن ػالء ػثذ االنهو.و.  ُاػُة ػ ُذنة ص  0ص

ُذنة  ًٍه يزدهة ثانثة نص ظزٌ + ػ  َ  0جكُىنىجُة

ة يزدهة خايظة ن ُى دواُئ  7جصاي

ظزٌ يزدهة راتؼة ن  7ادوَةَ 

ظزٌ يزدهة اوًن ن  َ َُة ُذال  7دظاتات ص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7102- 7102جىسَغ انًىاد ػهً جذرَظٍ فزع انصُذنة انظزَزَة نهؼاو انذراطٍ 

 يىاد انفصم انذراطٍ االول

 العملً التدرٌسً المادة النظري المرحلة
 د. مهند ٌاسر ردٌف د. مهند ٌاسر ردٌف صٌدلة سرٌرٌة الرابعة
م. م. شٌماء خضر  عالجٌات الخامسة

 صالح
 الٌوجد

 

 يىاد انفصم انذراطٍ انثاٍَ

 العملً التدرٌسً المادة النظري المرحلة

 الٌوجد م.م ٌوسف كمال ٌونس مهارات تواصل الثانٌة

 الٌوجد م.م تفاؤل جابر حمٌد اخالقٌات المهنة  الثالثة

 د. مهند ٌاسر ردٌف د. مهند ٌاسر ردٌف صٌدلة سرٌرٌة  الرابعة

 الٌوجد م.م. شٌماء خضر صالح عالجٌات الخامسة 

 د. مهند ٌاسر ردٌف مراقبة عالجٌة للدواء الخامسة
 م.م. شٌماء خضر صالح

 د. مهند ٌاسر ردٌف

 م.م. شٌماء خضر صالح

 الٌوجد د. هالل عبدهللا ٌونس اقتصادٌات الصٌدلة  الخامسة 

تدرٌب مستشفٌات ) عملً  الخامسة
 فقط (

  د. اٌناس عبد المجٌد رشٌد 

 

 

 

 



 نفزع انؼمالُز وانُثاجات انطثُة  وانًىاد انحٍ َمىيىٌ اطًاء انحذرَظٍُُ انفؼهٍُُ 
 7102 – 7102تحذرَظها 

 
 

 انًىاد اطى انحذرَظٍ

جهزَة هذي صانخ خضزأ.و.د .  ُاء اًن َُة يزدهة  االد  0نَظزٌ  ثا

ظزٌ يزدهة اوًن ن  7االَظجة اُن

ىب ػهىٌا جاطى ظزٌ يزدهة اوًن ن و.و. َا  َ ُات وادصاء دٌُى َاض  0ر

ة يزدهة اوًن ن َاء طُث ش  7ُف

 - أ.د. وػذ يذًىد رؤوف

ُى ًٍَ ػىٍَ طه ًٍه يزدهة ثانثة ن أ.و.د. ا ز ػ ًٍه يز 0ػماُل ز ػ َُة ن+ ػماُل  7دهة ثا

ٌَا يشهزو.و.  َُة ن يُظى ػذ ًٍه يزدهة ثا جهزَة انؼ ُاء اًن  0االد

َُة ن ًٍه يزدهة ثا ظزٌ + ػ  َ ُات ُه  7طف

 2االنسجة عملً مرحلة اولى ك

ًذ ًٍه ن و.و. ػًز دظٍُ اد ظزٌ + ػ زَ   يزدهة ثانثة 0ػماُل

ًٍه يزدهة ثانثة ن ظزٌ + ػ زَ   7ػماُل

َُة  ًٍه يزدهة ثا ظزٌ + ػ زَ   7نػماُل

 

ظزٌ يزدهة اوًن ن و.و. طزوي ػشَش ةَ  ًٍه + يصطهذات طُث َهىجٍ ػ  0تا

ظزٌ يزدهة اوًن ن  َ ظجة  7َا

ىَض  َ ًذ َذ يذ ظزٌ يزدهة ثانثة ن أ.و.د. يؤ ةَ  ُاُج ُاء د ًُ ظزٌ  0ك ةَ  ُاُج ُاء د ًُ + ك

 7يزدهة ثانثة ن

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 كهُة انصُذنة / جايؼة جكزَث

وانًىاد انحٍ َمىيىٌ تحذرَظها  انؼهىو انًخحثزَة اطًاء انحذرَظٍُُ انفؼهٍُُ نفزع 

7102 – 7102 
 

 

 انًىاد اطى انحذرَظٍ

ىيٌا زدهة انثانثة ن و.و. شذل خهفَ   0ػهى االدوَة اًن

زدهة انزاتؼة ن  7+ ن 0ػهى االدوَة اًن

زدهة االوًن ن ُذنة اًن  0يثاديء انص

ًذ دظٍ  ة يزدهة اوًن ن و.و . دظٍ يذ ُُه ُاء جذه ًُ  0ك

ُاء ػضىَة يزدهة اوًن  ن ًُ  7ك

َُة ن ُاء ػضىَة يزدهة ثا ًُ  7+ ن 0ك

َى  ُاء  و.و . ػًز صالح صذ ًُ ة يزدهة ثانثة نك ُاُج  7+ ن 0د

ُاء طزَزَة يزدهة خايظة ن ًُ  0ك

َُة ن  7يهارات جىاصم يزدهة ثا

ىطف   َ ًاد يثًُ َُة يزدهة خايظة ن و. د. ػ ُذال الت ص  7جذُه



ُذ  ة يزدهة ثانثة ن و.و. جفاؤل جاتز دً ُاُج ُاء د ًُ   7+ ن 0ك

ُاء طزَزَة يزدهة خايظة ن ًُ  1ك

ُذ  ُذ رش ج ُاص ػثذ اًن  0تاثىفظُىنىجٍ يزدهة ثانثة ن د . َا

 7جشزَخ يزدهة اوًن ن

 7طًىو يزدهة اوًن ن

ُات يزدهة خايظة ن  7جذرَة يظحشف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


