
                          كلية الصفوة الجامعة / قسم الصيدلة  

   2022-2021 الثالثةالمرحلة  /الفصل الدراسي االولجدول الدروس األسبوعي / 

 

 12:30 – 2:30 10:30 – 12:30 8:30 – 10:30 اليوم

 السبت

Pharmaceutical technology (A1)  

 عملي / م.د. غزوان  

Inorganic pharmaceutical chemistry (A2) 

   نورهان  عملي / م.م.

Pharmacogency (A3) 

 بتول  عملي / م.م. 

Biochemistry (B1)  

 عملي / م.م. صدى  

Pathophysiology (B2) 

 حميد عملي / م.م. نور 
  

Pharmaceutical technology (A2)  

 عملي / م.د. غزوان  

Inorganic pharmaceutical chemistry (A3) 

 نورهان  عملي / م.م. 

Pharmacogency (A1) 

   بتولعملي / م.م. 

Biochemistry (B3)  

 عملي / م.م. صدى  

Pathophysiology (B1) 

   حميد عملي / م.م. نور
 

Pharmaceutical technology (A3)  

 عملي / م.د. غزوان  

Inorganic pharmaceutical chemistry (A1) 

 نورهان  عملي / م.م. 

Pharmacogency (A2) 

 بتول  عملي / م.م. 

Biochemistry (B2)  

 عملي / م.م. صدى  

Pathophysiology (B3) 

 حميد عملي / م.م. نور 

 

 االحد 

Pharmaceutical technology (B1)  

 عملي / م.د. غزوان  

Inorganic pharmaceutical chemistry (B2) 

 نورهان عملي / م.م. 

Pharmacogency (B3) 

   بتولعملي / م.م. 

Biochemistry (A1)  

   نبأعملي / م.م. 

Pathophysiology (A2) 

 حميد عملي / م.م. نور 
 

Pharmaceutical technology (B2)  

 عملي / م.د. غزوان  

Inorganic pharmaceutical chemistry (B3) 

   نورهانعملي / م.م. 

Pharmacogency (B3) 

 بتول عملي / م.م. 

Biochemistry (A3)  

 نبأ عملي / م.م. 

Pathophysiology (A1) 

 حميد عملي / م.م. نور 
 

Pharmaceutical technology (B3)  

 عملي / م.د. غزوان  

Inorganic pharmaceutical chemistry (B1) 

   نورهانعملي / م.م. 

Pharmacogency (B2) 

 بتول عملي / م.م. 

Biochemistry (A2)  

 نبأ  عملي / م.م.

Pathophysiology (A3) 

 حميد عملي / م.م. نور 
 

 االثنين 
English (A) 

 الكتروني /   –نظري 
 

English (B) 

 الكتروني /   -نظري

 الثالثاء

Pharmaceutical technology (A) 

 / م.د. رائد محمد    1قاعة  /نظري

 Biochemistry (B) 

 / م.د. شرارة   2نظري/قاعة

Biochemistry (A) 

 / م.د. شرارة   1نظري/قاعة 

Pathophysiology (B) 

 م.د. شيرين /2قاعة  نظري/

Pathophysiology (A) 

 م.د. شيرين   /1قاعة نظري / 

Pharmaceutical technology (B) 

 م.د. رائد محمد  /2قاعة  /نظري 

 االربعاء

 Inorganic pharmaceutical chemistry (A) 

 / م.د.ذو الفقار 1نظري/قاعة 

Pharmacogency (B) 

  م.د. سنا  /2قاعة  /نظري

Inorganic pharmaceutical chemistry (B) 

 / م.د.ذو الفقار 2نظري/قاعة 

Pharmacogency (A) 

  م.د. سنا   /2قاعة /نظري

 

 



                          كلية الصفوة الجامعة / قسم الصيدلة  

   2022-2021 الثانيةالمرحلة  /الفصل الدراسي االول جدول الدروس األسبوعي/ 

 

10:30- اليوم  8:30 - 12:30 10:30  - 2:30 12:30  

 السبت 

Medical microbiogy (A)  

 / م.د.اشواق   1قاعة/نظري

Physical pharmacy (B) 

 م.د. رائد   /2قاعة /نظري

Medical microbiogy (B) 

 م.د.اشواق  /1قاعة  /نظري 

Physical pharmacy (C) 

 رائد م.د.   /2قاعة /نظري

Medical microbiogy (C)   

 نظري / م.د.اشواق  

Physical pharmacy (A) 

 م.د. رائد  /2قاعة /نظري

 االحد 

Organic chemistry (A) 

      م.د. شرارة  /1ي/ قاعة نظر

physiology (C) 

 / أ.د. عبد الوهاب رؤوف    2قاعة  /نظري

Organic chemistry (B) 

 . شرارة   م.د /1قاعة  /نظري

physiology (A) 

 / أ.د. عبد الوهاب رؤوف   2قاعة  /نظري

Organic chemistry (C) 

 م.د. شرارة    /1قاعة  /نظري

physiology (B) 

 أ.د. عبد الوهاب رؤوف  /2قاعة  /نظري 

 االثنين 

Organic chemistry (A1) 

  عملي/ م.م. نور الهدى  

Physiology (A2)  

 . نور حميد  عملي / م.م

Medical microbiology (B1) 

 عملي / م.م. وسن  

Physical pharmacy (B2) 

 عملي / م.م. فرح جبار  

Democracy (C)/  الكتروني   –نظري 

Organic chemistry (A2) 

 عملي/ م.م. نور الهدى 

Physiology (A3) 

 عملي / م.م. نور حميد 

Medical microbiology (B2) 

 وسن عملي / م.م. 

Physical pharmacy (B3) 

 عملي / م.م. فرح جبار 

English (C)/  الكتروني  – نظري 

Organic chemistry (A3) 

 عملي/ م.م. نور الهدى 

Physiology (A1) 

 عملي / م.م. نور حميد 

Medical microbiology (B3) 

 عملي / م.م. وسن 

Physical pharmacy (B1) 

 عملي / م.م. فرح جبار 

 الثالثاء 

Organic chemistry (C1) 

 عملي/ م.م. نور الهدى 

Physiology (C2) 

 عملي / م.م. نور حميد 

Medical microbiology (A1) 

 عملي / م.م. وسن 

Physical pharmacy (A2) 

 ح جبار عملي / م.م. فر

Democracy (B)/ الكتروني   –نظري 

Organic chemistry (C2) 

  . نور الهدى عملي/ م.م 

Physiology (C3)  

 عملي / م.م. نور حميد  

Medical microbiology (A2) 

 عملي / م.م. وسن  

Physical pharmacy (A3) 

 عملي / م.م. فرح جبار  

English (B) /   الكتروني  –نظري 

Organic chemistry (C3) 

  عملي/ م.م. نور الهدى  

Physiology (C1)  

 . نور حميد  عملي / م.م

Medical microbiology (A3) 

 عملي / م.م. وسن  

Physical pharmacy (A1) 

 عملي / م.م. فرح جبار  

 

 االربعاء 

Organic chemistry (B1) 

 عملي/ م.م. نور الهدى 

Physiology (B2) 

 عملي / م.م. نور حميد 

Medical microbiology (C1)  عملي / م.م. وسن 

Physical pharmacy (C2)ر عملي / م.م. فرح جبا 

Democracy (A)/ الكتروني   –نظري 

Organic chemistry (B2) 

 عملي/ م.م. نور الهدى 

Physiology (B3) 

 عملي / م.م. نور حميد 

Medical microbiology (C2)  عملي / م.م. وسن 

Physical pharmacy (C3)رعملي / م.م. فرح جبا 

English ( A) /   الكتروني –نظري 

Organic chemistry (B3) 

 عملي/ م.م. نور الهدى 

Physiology (B1) 

 عملي / م.م. نور حميد 

Medical microbiology (C3)  ن عملي / م.م. وس 

Physical pharmacy (C1)ر عملي / م.م. فرح جبا 

 



                          كلية الصفوة الجامعة / قسم الصيدلة  

   2022-2021 الثانيةالمرحلة  /الفصل الدراسي االول جدول الدروس األسبوعي/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          كلية الصفوة الجامعة / قسم الصيدلة  

   2022-2021 الثانيةالمرحلة  /الفصل الدراسي االول جدول الدروس األسبوعي/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          كلية الصفوة الجامعة / قسم الصيدلة  

   2022-2021 الخامسة المرحلة  /الفصل الدراسي االول/ يجدول الدروس األسبوع  

 

 12:30 – 2:30 10:30 – 12:30 8:30 – 10:30 اليوم

 السبت

Hospital and laboratory training  

  أ.م. اثير 

  د. سنا عبد الجبار 

 

 األحد
Industrial pharmacy II (A) 

 م.د. رائد   /3قاعة  /نظري

Clinical chemistry (A) 

 . سنا عبد الجبار  / م.د 3قاعة  /نظري 

  

  

Clinical toxicology (A) 

 / م.د. أسامة    3نظري/قاعة 

 

 االثنين

Clinical chemistry (A1) 

 فرقان عملي / م.م. 

Industrial pharmacy (A3)  

 عملي / م.م. عالء عبد الحسين  
 

Clinical chemistry (A2) 

 فرقان عملي / م.م. 

Industrial pharmacy (A1)  

 عملي / م.م. عالء عبد الحسين  

 

Clinical chemistry (A3) 

 فرقان  عملي / م.م.

Industrial pharmacy (A2)  

 عملي / م.م. عالء عبد الحسين  

 

 الثالثاء 
Therapeutics (A) 

 / م.د .غزوان    3نظري/ قاعة 

 

Organic pharmaceutical chemistry (A)  

 / م.د. ذو الفقار 3نظري/ قاعة 

 

Therapeutics (A) 

 / م.د .غزوان    3نظري/ قاعة 

 

 االربعاء
Clinical toxicology (A1)  

 عملي /   

Clinical toxicology (A2)  

 عملي /  

Clinical toxicology (A3)  

 عملي /  

 



                          كلية الصفوة الجامعة / قسم الصيدلة  

  2022-2021 رابعةالمرحلة ال /االول الفصل الدراسي /  جدول الدروس األسبوعي 
 

 

12:30_ 10:30 10:30-8:30 اليوم  12:30 -2:30  

 السبت 

Inorganic pharmaceutical chemistry (B) 

م.د. عباس   /  4نظري/قاعة  

Biopharmaceutics (B) 

/ أ.م.د. حسنين شاكر 3نظري/ قاعة   

 

 

Clinical pharmacy (A)  

 . كرم اكرم م/ م.  4قاعة  /نظري

Biopharmaceutics (A) 

 / أ.م.د .حسنين شاكر   3نظري/ قاعة رقم  

 

 Inorganic pharmaceutical chemistry (A) 

/ م.د. عباس 3نظري/ قاعة   

Clinical pharmacy (B)  

/ م.م. كرم اكرم   4نظري/ قاعة   

 االحد

Clinical pharmacology (A1) 

 عملي / م.م. 

Biopharmaceutics(A2) 

 عملي / م.م. زهراء سعد  

Organic pharmaceutical chemistry (B1)  

 عملي / م.م.نور الهدى  

Clinical pharmacy (B2) 

 عملي / م.م. عالء عبد الحسين  

 

Clinical pharmacology (A2) 

 عملي / م.م.   

Biopharmaceutics(A3) 

 عملي / م.م. زهراء سعد  

Organic pharmaceutical chemistry (B2)  

 عملي / م.م.نور الهدى 

 Clinical pharmacy (B3) 

 عملي / م.م. عالء عبد الحسين 

 

Clinical pharmacology (A3) 

 عملي / م.م.   

Biopharmaceutics(A1) 

 عملي / م.م. زهراء سعد  

Organic pharmaceutical chemistry (B3)  

 عملي / م.م.نور الهدى  

Clinical pharmacy (B1) 

 عملي / م.م. عالء عبد الحسين 

 

 االثنين 

Public health (A) 

 ابراهيمم.د. محمد  /4قاعة رقم  /نظري 

 

Communication skills (B) 

 م.م. زهراء سعد   3/نظري/ قاعة رقم 

Communication skills (A) 

م.م. زهراء سعد  /3نظري/ قاعة رقم    

 

 

Public health (B)  

  د إبراهيم م.د.محم  /4قاعة رقم  نظري

 

 الثالثاء
Clinical pharmacology (A) 

 م.د. أسامة  /4نظري/ قاعة 

 

Clinical pharmacology (B) 

 م.د. أسامة  /4نظري/ قاعة 

 

  

 

 األربعاء 

 

 

 

 

 

Clinical pharmacology (B1) 

 عملي / م.م.  

Biopharmaceutics(B2) 

 عملي / م.م. زهراء سعد  

Organic pharmaceutical chemistry (A1)  

هان عملي / م.م.نور  

Clinical pharmacy (A2) 

 عملي / م.م. عالء عبد الحسين 

Clinical pharmacology (B2) 

 عملي / م.م. 

Biopharmaceutics(B3) 

 عملي / م.م. زهراء سعد  

Organic pharmaceutical chemistry (A2)  

   هانعملي / م.م.نور

Clinical pharmacy (A3) 

 عملي / م.م. عالء عبد الحسين 

Clinical pharmacology (B3) 

 عملي / م.م.  

Biopharmaceutics(B1) 

 عملي / م.م. زهراء سعد  

Organic pharmaceutical chemistry (A3)  

هانعملي / م.م.نور   

Clinical pharmacy (A1) 

 عملي / م.م. عالء عبد الحسين 



                          كلية الصفوة الجامعة / قسم الصيدلة  

  2022-2021 رابعةالمرحلة ال /االول الفصل الدراسي /  جدول الدروس األسبوعي 
 

 

 

 الخميس

 

 

English (A) 

م.م.رشا  الكتروني / –نظري   

 

English (B) 

م.م. رشا   الكتروني / -نظري   

 

  

 

 

 

  



                          كلية الصفوة الجامعة / قسم الصيدلة  

  2022-2021    المرحلة االولى /االول الفصل الدراسي  / جدول الدروس األسبوعي 
 

 

 12:30 – 1:30 11:30 – 12:30 10:30 – 11:30 9:30 – 10:30 8:30 – 9:30 اليوم 

 السبت  

Analytical Chemistry 

 A1  م.م علياء 

 

 Computer science 

 A6 

 م.م. حنين  

Human Biology  

 A2  م.م أطياف 

Analytical Chemistry 

 A2  م.م علياء 

Human Biology  

 A1   م.م أطياف 

Computer Sciences 

 A3 م.م حنين 

 

Computer Sciences 

 A4  م.م حنين 

Human biology 

 A6 

 م.م. أطياف  

 

 

Analytical Chemistry 

B6  م.م. فرح 

 

 

 

 

Computer sciences 

B6  م.م. حنين 

 االحد 

 

Human Biology 

 A3 م.م أطياف 

Computer Sciences 

 B2 حنين م.م 

Analytical Chemistry 

B1 م.م علياء 

Analytical Chemistry 

 A3 م.م فرح 

Computer Sciences 

 A1  م.م حنين 

 

 

Computer sciences  

       B1 م.م. حنين 

Human Biology 

 B2 م.م أطياف   

Analytic chemistry 

A6  

 م.م علياء  

 

Computer Sciences 

 A5 م.م حنين 

 

 

Computer sciences 

 

     

   A2ن م.م. حني 

 االثنين 

Analytical Chemistry 

 A4  م.م فرح 

Human Biology 

        B1   م.م أطياف 

 

 

Human Biology 

 A4  م.م أطياف 

  

 

Analytical Chemistry 

 A5  م.م فرح 

 

Analytical Chemistry 

 B2 م.م فرح 

Human Biology 

 A5 م.م أطياف 

 

 الثالثاء 
 Human Biology 

 B5  م.م اطياف 

Analytical Chemistry 

 B3 م.م فرح 

Human Biology 

 B4 م.م اطياف 

  

Human Biology 

B6 م.م اطياف 

 

  

 االربعاء 

Analytical Chemistry 

 B4  م.م علياء 

Human Biology 

 B3  م.م أطياف 

 

 

Computer Sciences 

 B4  م.م حنين 

  

Computer Sciences    

 B3 م.م حنين 

Analytical Chemistry 

 B5  م.م علياء 

Computer sciences 

 B 5 م.م حنين 

  



ة  ون الجدول األسبو للمواد االل
ط  الرا روب اسم ال الوقت  اسم التدر  المادة  المرحلة  اليوم 

https://meet.google.comhttps://meet.google.com/ejw-gbiq-rae/ejw-gbiq- A 10:30 م.م. رشا ع  ي  ل إن ة الثان األرعاء 
https://meet.google.com/zuf‐zeqi‐cxk A 8:30 م.م.نور حسن ة  مقراط د ة الثان
https://meet.google.com/xpw-vgtb-qrx B 10:30 م.م رشا ع  ي  ل إن ة الثان الثالثاء 
https://meet.google.com/xut‐fwbk‐moj B 8:30 م.م  نور حسن ة  مقراط د ة الثان
https://meet.google.com/fba-cjad-aui C 10:30 م.م رشا ع  ي  ل إن ة الثان االثن 
https://meet.google.com/jmr-vmas-dek C 8:30 م.م. نور حسن  ة  مقراط د ة  الثان

https://meet.google.com/rrt-ubkq-rtu A 8:30 م.م. رشا ع  ي  ل إن الثالثة  االثن 
https://meet.google.com/dye-okhj-the B 12:30 م.م.رشا ع  ي ل إن الثالثة 

https://meet.google.com/wqs-nwkv-pks A 8:30 م.م.رشا ع  ي  ل إن عة  الرا س  الخم
https://meet.google.com/erm-mdnr-smn B 10:30 م.م.رشا ع  ي  ل إن عة  الرا
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