بســم اهلل الرمحن الرحــــيم
جامعة أفريقيا العاملية – كلية الصــيدلة

جذول المحاضرات والعملي والمطلوبات – الذفعة التاسعة – الفصل الذراسي الثاني – 5102م
القاعة ( )01صيذلة
الٌوم

الســبت

الفـــترة األولى

الفـــترة الثانٌة

الفـــترة الثالثة

الفـــترة الرابــعة

مقدمة حاسوب (طالب)
أ .بدرالدين محمد مكي
كلية الطب  -القاعة الكبرى

عملً نبات عقاقٌري )(B
عملً صٌدالنٌات )(C

عملً نبات عقاقٌري )(C
عملً صٌدالنٌات )(A

00011 – 8011

5011 – 00011

عملً نبات عقاقٌري )(A
عملً صٌدالنٌات )(B
عملً كٌمٌاء عضوٌة)( (Cالرتبية)

01011 – 8011

6011 – 5011

كٌمٌاء عضوٌة
األحــد

د .ايمان االدريسي
01011 – 8011

لغة إنجلٌزٌة
اإلثــنٌن

مدخل علوم القرآن

()202

أ .عثمان محمدأحمد

أ .عبدهللا األمين

(طالب) 05011 – 00011
(طالبات) 0011 – 05011

00011 – 8011

كٌمٌاء فٌزٌائٌة
الثــالثاء

مهــــــــارات

ب .محمد علي حسين

أ .عبدالفتاح عمر

01011 – 8011

05031 – 01031

دراسات قرآنٌة
د .صالح عبدالقادر(طالب) ق)8( .
د .عواطف عبدالمنعم (طالبات)
( )2حفظ

األربــعاء

9011 – 8011

نبات عقاقٌري
الخــمٌس

()2

د .وضــاح جمال

(العلوم)

6011 – 5011

مقدمة حاسوب (طالبات)
أ .رتيبة محمدالحسن

فكـــر إسالمــــً
أ .محمد نور عبدهللا

مركز الطالبات – ق)301( .

0031 – 05031

عملً كٌمٌاء

فٌزٌائٌة)( (Aالعلوم)

6011 – 5011

0011 – 5011

سنة
مدخل علوم ال ُ
د .ابوبكر اسماعيل

د .آمال احمد يس

01011 – 9011

عملً كٌمٌاء
عملً كٌمٌاء فٌزٌائٌة)( (Cالعلوم)

0031 – 01031

6011 – 5011

صـــــٌدالنٌات

عملً مقدمة الحاسوب )(A & B & C

01011 – 8011






عملً كٌمٌاء عضوٌة
عملً كٌمٌاء فٌزٌائٌة)(B

)( (Aالرتبية)

تبدأ الدراســة إن شاء هللا ٌوم األحد الموافق 5102/3/02م.
تبدأ المحاضــرات الســــ8ــــــاعة صباحأً.
الرجــاء المحافظة على ترتٌب مجموعات العملً.
المجموعة ( )Aطالب فقط  -المجموعة ( )Bو ( )Cطالبات .

2011 – 00011

(كلية الحاسوب)

عضوٌة)( (Bالرتبية)

بســم اهلل الرمحن الرحــــيم
جامعة أفريقيا العاملية – كلية الصــيدلة

جذول المحاضرات والعملي والمطلوبات – الذفعة الثامنة – الفصل الذراسي الرابع – 5102م
القاعة ( )8صيذلة
الٌوم
الســبت

الفـــترة األولى

عملً وطائف أعضاء

الفـــترة الثانٌة
)((Aالطب)

00011 – 8011

كٌمٌاء عضــوٌة
األحــد

د .محمد عبدالعــزيز
05011 – 9011

اإلثــنٌن

الثــالثاء

األربــعاء د.

الخــمٌس






عملً وطائف أعضاء

الفـــترة الثالثة
)((Bالطب)

5011 – 00011

أ .نجالء محمد يعقوب
01:50 – 1:0

عملً كٌمٌاء عضوٌة )(B
0011 – 0011

0011 – 0011

صــٌدالنٌات 2 -
د .آمال احمد يس

د .محمد عبدالرحــيم

01011 – 9011

05031 – 01031

عــلم األدوٌة

صــٌدالنٌات

د .أيمن عبدالغفار

د .آمال احمد يس

01011 – 8011

05031 – 01031

د .عواطف عبدالمنعم (طالبات)
01011 – 9011

تارٌخ الحضارة اإلسالمٌة

عملً كٌمٌاء عضوٌة )(A

كٌمٌاء حٌوٌة

دراسات قرآنٌة ( )2حفظ
صالح عبدالقادر (طالب) معمل()4

الفـــترة الرابــعة

كٌمٌاء تحلٌلٌة
د .سيـــدة محمد عثمان
05031 – 01031

وظائف األعضــاء

كٌمٌاء النبات

د .مهند الحافظ

د .وضــاح جمال

01011 – 8011

05031 – 01031

تبدأ الدراســة إن شاء هللا ٌوم األحد الموافق 5102/3/02م.
تبدأ المحاضــرات الســــ8ــــــاعة صباحأً.
الرجــاء المحافظة على ترتٌب مجموعات العملً.
المجموعة ( )Aطالب فقط  -المجموعة ( )Bطالبات فقط .

عملً كٌمٌاء حٌوٌة )(A

(الطب)

عملً كٌمٌاء حٌوٌة )(B

0011 – 0011

مدخل الشــــرٌعة

(الطب)

0011 – 0011

أ .إسحق محمود(طالب)

عملً صٌدالنٌات)(B

عملً صٌدالنٌات)(A

كلٌة الشرٌعة – القاعة الكبرى

0011 – 0011

0011 – 0011

0011 – 5011

مدخل الشــــرٌعة
أ .إبتهاج حسن(طالبات)

عملً كٌمٌاء نبات)(B

عملً كٌمٌاء نبات)(A

مركز الطالبات – ق)301( .

0011 – 0011

0011 – 0011

6011 – 0011

عملً كٌمٌاء تحلٌلٌة )(A

عملً كٌمٌاء تحلٌلٌة )(B

0011 – 0011

0011 – 0011

بســم اهلل الرمحن الرحــــيم
جامعة أفريقيا العاملية – كلية الصــيدلة

جذول المحاضرات والعملي والمطلوبات – الذفعة السابعة – الفصل الذراسي السادس – 5102م
القاعة ( )0صيذلة
الٌوم

الفـــترة األولى

الفـــترة الثانٌة

الســبت

عملي كيمياء حتليلية )(A

عملي كيمياء حتليلية )(B

05011 – 9011

3011 – 05011

تطبيقات احلاسوب

أحياء دقــيقة

األحــد

اإلثــنٌن

الثــالثاء

الفـــترة الثالثة

د .أميرة قباني

د .حممد عبدالرمحو

عملي أحياء دقيقة )( (Aالطب)

عملي أحياء دقيقة )( (Bالطب)

01011 – 8011

05031 – 01031

0011 – 0011

0011 – 0011

صيدالنيات

كيمياء طبية

عملي صيدالنيات ()A

عملي صيدالنيات )(B

د .داوود بركة

د .معاوية عباس

عملي علم األدوية )(B

عملي علم األدوية )(A

01011 – 8011

05031 – 01031

0011 – 0011

0011 – 0011

عــلم األدوية

كيمياء حتليلية

د .تسهيم عمــــــر

د .سيـــدة حممد عثماى

عملي كيمياء نبات)(B

عملي كيمياء نبات)(A

01011 – 8011

05031 – 01031

0011 – 0011

0011 – 0011

كيمياء نبات
األربــعاء

الفـــترة الرابــعة

ب .حييى االمـــام
01011 – 8011

دراسات قرآنية ( )2حفظ
د .صاحل عبدالقادر (طالب) معمل()4

د .عواطف عبداملهعم (طالبات)
00011 – 01011

الخــمٌس

 تبدأ الدراســة إن شاء هللا ٌوم األحد الموافق 5102/3/02م.
 تبدأ المحاضــرات الســــ8ــــــاعة صباحأً.
 الرجــاء المحافظة على ترتٌب مجموعات العملً.

صيدالنيات 5
د .داوود بركة
05011 – 00011

عملي كيمياء طبية)(B

عملي كيمياء طبية )(A

0011 – 0011

0011 – 0011

بســم اهلل الرمحن الرحــــيم
جامعة أفريقيا العاملية – كلية الصــيدلة

جذول المحاضرات والعملي – الذفعة السادسة – الفصل الذراسي الثامن – 5102م
القاعة ( )9صيذلة
الٌوم

الفـــترة األولى

الفـــترة الثانٌة

الفـــترة الثالثة

الفـــترة الرابــعة

الســبت

األحــد

اإلثــنٌن

الثــالثاء

األربــعاء

الخــمٌس

أحــــياء دقــيقة

ممارســات صيدالنية

د .حممد عبدالرمحو

د .أمساء نور الدائم

01011 – 8011

05031 – 01031

صــــيدالنيات

ممارســات صيدالنية 5

د .زيــري عبدالرمحو

د .يهاء الشـيخ

00011 – 8011

0011 – 00011

عالجـــيات

علم الســـموم

د .طارق اهلـدية

د .طارق اهلـدية

01011 – 8011

05031 – 01031

كيمياء حتليلية

كيمياء نبــــــات

د .عماد ابوريد

ب .حييى االمـــام

01011 – 8011

05031 – 01031

عالجـــيات 5 -

كيــمياء طــبية

د .تسهيم عمــــــر

د .خالد مــحجوب

01011 – 9011

05031 – 01031

 تبدأ الدراســة إن شاء هللا ٌوم األحد الموافق 5102/3/02م.
 تبدأ المحاضــرات الســــ8ــــــاعة صباحأً.
 الرجــاء المحافظة على ترتٌب مجموعات العملً.

عملي كيمياء حتليلية )(A

عملي كيمياء حتليلية )(B

0011 – 0011

0011 – 0011

عملي أحياء دقيقة )( (Aالطب)

عملي أحياء دقيقة )( (Bالطب)

0011 – 0011

0011 – 0011

عملي علم السموم )(B

عملي علم السموم )(A

0011 – 0011

0011 – 0011

عملي صيدالنيات )(B

عملي صيدالنيات )(A

0011 – 0011

0011 – 0011

عملي كيمياء طبية )(A

عملي كيمياء طبية )(B

0011 – 0011

0011 – 0011

بســم اهلل الرمحن الرحــــيم
جامعة أفريقيا العاملية – كلية الصــيدلة

جذول المحاضرات – الذفعة الخامسة – الفصل الذراسي العــاشر – 5102م
الٌوم

الســبت

الفـــترة األولى

الفـــترة الثانٌة

إقتصاديات الدواء

علم الوبائيات

د .حممد عــوض

د .حممد عــوض

القاعة ( )9صيذلة
01011 – 8011

القاعة ( )9صيذلة
05031 – 01031

األحــد
اإلثــنٌن

صيدلة سريرية
د .يهاء الشـيخ

الثــالثاء

القاعة ( )--صيذلة
05031 – 01031
األربــعاء

الخــمٌس

مأمونية الدواء

مأمونية الدواء 5 -

د .أمساء نور الدائم

د .أمساء نور الدائم

القاعة ( )0صيذلة
01011 – 8011

القاعة ( )0صيذلة
05031 – 01031

 تبدأ الدراســة إن شاء هللا ٌوم األحد الموافق 5102/3/02م.
 تبدأ المحاضــرات الســــ8ــــــاعة صباحأً.

الفـــترة الثالثة

