
Minha Escola

aSc Timetablesالمحاضرات العملي التي لھا جانب نظري تبداء من االسبوع الثاني للدراسة  الشؤون االكاديمیة أ.عمار

اساسیات وتطبیقات الحاسوب
أ صفیة الصالحي ٥معمل حاسوب 

١مج 

اساسیات وتطبیقات الحاسوب
أ صفیة الصالحي ٥معمل حاسوب 

٣مج 

General Biology
أ نبیل الشمیري معمل اإلحیاء العامة والدقیقة

٢مج 

General Biology
أ نبیل الشمیري معمل اإلحیاء العامة والدقیقة

٣مج 

اساسیات حاسوب

أ ناصر الماوري B501 قاعة

General Chemistry
أ رجاء الشرعبي معمل الكیمیاء الحیوية والعامة

٢مج 

General Chemistry
أ رجاء الشرعبي معمل الكیمیاء الحیوية والعامة

١مج 

General Biology

د حسن أبراھیم B501 قاعة

General Biology
أ نبیل الشمیري معمل اإلحیاء العامة والدقیقة

١مج 

Pharmacy Orientataion

أ نوال الزنداني B501 قاعة

اساسیات وتطبیقات الحاسوب
أ صفیة الصالحي ٦-١٦معمل حاسوب 

٢مج 

General Chemistry
أ رجاء الشرعبي معمل الكیمیاء الحیوية والعامة

٣مج 

Medical English 1

د يحیى الوظاف B501 قاعة

General Chemistry

د ياسمین مسعد جمال القـــــاعة الكبرى

Physics for pharmacy

د ابراھیم السريحي القـــــاعة الكبرى

عربي

د عدنان الشعیبي القـــــاعة الكبرى

السبت

األحد

اإلثنین

الثالثاء

األربعاء

الخمیس

8
8:00 - 9:00

9
9:00 - 10:00

10
10:00 - 11:00

11
11:00 - 12:00

12
12:00 - 1:00

1
1:00 - 2:00

جامعة العلوم الحدیثة

 صیدلة أ١م



Minha Escola

aSc Timetablesالمحاضرات العملي التي لھا جانب نظري تبداء من االسبوع الثاني للدراسة  الشؤون االكاديمیة أ.عمار

General Biology
أ نبیل الشمیري معمل اإلحیاء العامة والدقیقة

١مج

اساسیات وتطبیقات الحاسوب
أ صفیة الصالحي ٦-١٦معمل حاسوب 

٢مج

اساسیات وتطبیقات الحاسوب

أ ناصر الماوري B501 قاعة

عربي

د عدنان الشعیبي B501 قاعة

General Chemistry
أ رجاء الشرعبي معمل الكیمیاء الحیوية والعامة

٣مج

General Biology

د حسن أبراھیم B501 قاعة

General Biology
أ نبیل الشمیري معمل اإلحیاء العامة والدقیقة

٢مج

اساسیات حاسوب
أ صفیة الصالحي ٦-١٦معمل حاسوب 

١مج

General Biology
أ نبیل الشمیري معمل اإلحیاء العامة والدقیقة

٣مج

اساسیات حاسوب
أ صفیة الصالحي ٦-١٦معمل حاسوب 

٣مج

Pharmacy Orientataion

أ نوال الزنداني B501 قاعة

General Chemistry
أ رجاء الشرعبي معمل الكیمیاء الحیوية والعامة

٢مج

General Chemistry
أ رجاء الشرعبي معمل الكیمیاء الحیوية والعامة

١مج

Medical English 1

د يحیى الوظاف B501 قاعة

Physics for pharmacy

د ابراھیم السريحي B501 قاعة

General Chemistry

د ياسمین مسعد جمال B501 قاعة

السبت

األحد

اإلثنین

الثالثاء

األربعاء

الخمیس

8
8:00 - 9:00

9
9:00 - 10:00

10
10:00 - 11:00

11
11:00 - 12:00

12
12:00 - 1:00

1
1:00 - 2:00

جامعة العلوم الحدیثة

 صیدلة ب١م



Minha Escola

aSc Timetablesالمحاضرات العملي التي لھا جانب نظري تبداء من االسبوع الثاني للدراسة  الشؤون االكاديمیة أ.عمار

pharmaceutical organic chemistry 1
أ فارس عبدهللا معمل الكیمیاء العضوية والدوائیة

٢مج

pharmaceutical analytical chemistry 1
أ فارس عبدهللا معمل الكیمیاء التحلیلیة

٢مج

pharmaceutical analytical chemistry 1
أ فارس عبدهللا معمل الكیمیاء التحلیلیة

٣مج

pharmaceutical organic
chemistry 1

د صادق عزام A701 قاعة

pharmaceutical analytical chemistry 1
أ فارس عبدهللا معمل الكیمیاء التحلیلیة

١مج 

pharmacognosy and phytochemistry

د جمال المحويتي A701 قاعة

pharmaceutical organic chemistry 1
أ فارس عبدهللا معمل الكیمیاء العضوية والدوائیة

١مج 

pharmaceutical organic chemistry 1
أ فارس عبدهللا معمل الكیمیاء العضوية والدوائیة

٣مج

pharmaceutics 1
أ شیماء الجعدبي معمل الصیدالنیات والصیدلة الصناعیة

٢مج

pharmacognosy and phytochemistry
أ ريداء نجیب معمل العقاقیر والنباتات الطبیة

٣مج

pharmaceutics 1

أ غادة الحداد A702 قاعة

pharmacognosy and phytochemistry
أ ريداء نجیب معمل العقاقیر والنباتات الطبیة

٢مج pharmaceutical analytical
chemistry 1

د صادق عزام A701 قاعة

pharmaceutics 1
أ شیماء الجعدبي معمل الصیدالنیات والصیدلة الصناعیة

١مج 

physiology 1
أ فاطمة الفتیني معمل اإلحیاء العامة والدقیقة

٣مج

physiology 1
أ فاطمة الفتیني معمل اإلحیاء العامة والدقیقة

١مج 

pharmacognosy and phytochemistry
أ ريداء نجیب معمل العقاقیر والنباتات الطبیة

١مج 

physiology 1
أ فاطمة الفتیني معمل اإلحیاء العامة والدقیقة

٢مج

physiology 1

د حسین جمیح A701 قاعة

pharmacy public health

د عادل المتوكل A701 قاعة

السبت

األحد

اإلثنین

الثالثاء

األربعاء

الخمیس

8
8:00 - 9:00

9
9:00 - 10:00

10
10:00 - 11:00

11
11:00 - 12:00

12
12:00 - 1:00

1
1:00 - 2:00

جامعة العلوم الحدیثة

 صیدلة أ٢م



Minha Escola

aSc Timetablesالمحاضرات العملي التي لھا جانب نظري تبداء من االسبوع الثاني للدراسة  الشؤون االكاديمیة أ.عمار

pharmaceutical organic chemistry 1
أ فارس عبدهللا معمل الكیمیاء العضوية والدوائیة

٢مج 

pharmaceutical organic chemistry 1
أ فارس عبدهللا معمل الكیمیاء العضوية والدوائیة

١مج 

pharmaceutical analytical chemistry 1
أ فارس عبدهللا معمل الكیمیاء التحلیلیة

٢pharmaceutical analyticalمج 
chemistry 1

د صادق عزام A701 قاعة

pharmacognosy and phytochemistry

د جمال المحويتي A701 قاعة

pharmaceutical analytical chemistry 1
أ فارس عبدهللا معمل الكیمیاء التحلیلیة

١مج 

pharmacognsy & photochemistry
أ ريداء نجیب معمل العقاقیر والنباتات الطبیة

٢مج 

pharmaceutics 1

أ غادة الحداد A702pharmacognsy & photochemistry قاعة
أ ريداء نجیب معمل العقاقیر والنباتات الطبیة

٣مج 

physiology 1
أ فاطمة الفتیني معمل اإلحیاء العامة والدقیقة

١مج 

pharmaceutical organic
chemistry 1

د صادق عزام A701 قاعة

physiology 1
أ فاطمة الفتیني معمل اإلحیاء العامة والدقیقة

٢مج 

pharmaceutics 1
أ شیماء الجعدبي معمل الصیدالنیات والصیدلة الصناعیة

١مج 

pharmaceutics 1
أ شیماء الجعدبي معمل الصیدالنیات والصیدلة الصناعیة

٢مج 

physiology 1

د حسین جمیح A702 قاعة

pharmacognsy & photochemistry
أ ريداء نجیب معمل العقاقیر والنباتات الطبیة

١مج 

pharmacy public health

د عادل المتوكل B301 قاعة

السبت

األحد

اإلثنین

الثالثاء

األربعاء

الخمیس

8
8:00 - 9:00

9
9:00 - 10:00

10
10:00 - 11:00

11
11:00 - 12:00

12
12:00 - 1:00

1
1:00 - 2:00

جامعة العلوم الحدیثة

 صیدلة ب٢م



Minha Escola

aSc Timetablesالمحاضرات العملي التي لھا جانب نظري تبداء من االسبوع الثاني للدراسة  الشؤون االكاديمیة أ.عمار

Dermatological ,Cosmetic Preparation
أ نوال الزنداني معمل الصیدالنیات والصیدلة الصناعیة
٢مج 

Dermatological ,Cosmetic Preparation
أ نوال الزنداني معمل الصیدالنیات والصیدلة الصناعیة
١مج 

pharmaceutics 3

أ غادة الحداد A701 قاعة

pharmacololgy 1
أ اشرف رفیق معمل األدوية والسموم
١مج 

pharmacololgy 1
أ اشرف رفیق معمل األدوية والسموم
٣مج 

Dermatological ,Cosmetic
Preparation

أ مازن سعید A504 قاعة

General Microbiology
أ بشرى االكوع معمل اإلحیاء العامة والدقیقة
١مج 

Metabolic Biochemistry

د محمد عبدالواحد الصنوي A702 قاعة

pharmaceutical Drug
Discovery ,Devlopment

أ اشواق الفائق A702 قاعة

pharmaceutics 3
أ شیماء الجعدبي معمل الصیدالنیات والصیدلة الصناعیة
٢مج 

Metabolic Biochemistry
أ لینا قاسم علي معمل الكیمیاء الحیوية والعامة
٢مج 

Metabolic Biochemistry
أ لینا قاسم علي معمل الكیمیاء الحیوية والعامة
٣مج 

Metabolic Biochemistry
أ لینا قاسم علي معمل الكیمیاء الحیوية والعامة
١مج 

General Microbiology

د عبدالرحمن حمید A702 قاعة

pharmacololgy 1
أ اشرف رفیق معمل األدوية والسموم
٢مج 

pharmaceutics 3
أ شیماء الجعدبي معمل الصیدالنیات والصیدلة الصناعیة
١مج 

General Microbiology
أ بشرى االكوع معمل اإلحیاء العامة والدقیقة
٣مج 

General Microbiology
أ بشرى االكوع معمل اإلحیاء العامة والدقیقة
٢مج 

pharmacololgy 1

د شوقي العودي A702 قاعة

السبت

األحد

اإلثنین

الثالثاء

األربعاء

الخمیس

8
8:00 - 9:00

9
9:00 - 10:00

10
10:00 - 11:00

11
11:00 - 12:00

12
12:00 - 1:00

1
1:00 - 2:00

جامعة العلوم الحدیثة

 صیدلة أ٣م



Minha Escola

aSc Timetablesالمحاضرات العملي التي لھا جانب نظري تبداء من االسبوع الثاني للدراسة  الشؤون االكاديمیة أ.عمار

Dermatological ,Cosmetic Preparation
أ نوال الزنداني معمل الصیدالنیات والصیدلة الصناعیة

٢مج 

General Microbiology

د عبدالرحمن حمید B301 قاعة

pharmaceutics 3

أ غادة الحداد A701 قاعة

pharmacololgy 1
أ اشرف رفیق معمل األدوية والسموم

١مج 

Dermatological ,Cosmetic Preparation
أ نوال الزنداني معمل الصیدالنیات والصیدلة الصناعیة

١مج 

Dermatological ,Cosmetic
Preparation

أ مازن سعید A702 قاعة

Metabolic Biochemistry

د محمد عبدالواحد الصنوي B301 قاعة

pharmaceutical Drug
Discovery ,Devlopment

أ اشواق الفائق B301 قاعة

General Microbiology
أ بشرى االكوع معمل اإلحیاء العامة والدقیقة

١مج 

General Microbiology
أ بشرى االكوع معمل اإلحیاء العامة والدقیقة

٢مج 

Metabolic Biochemistry
أ لینا قاسم علي معمل الكیمیاء الحیوية والعامة

٢مج 

pharmaceutics 3
أ شیماء الجعدبي معمل الصیدالنیات والصیدلة الصناعیة

٢مج 

Metabolic Biochemistry
أ لینا قاسم علي معمل الكیمیاء الحیوية والعامة

١مج 

pharmacololgy 1
أ اشرف رفیق معمل األدوية والسموم

٢مج 

pharmacololgy 1

د شوقي العودي A702 قاعة

pharmaceutics 3
أ شیماء الجعدبي معمل الصیدالنیات والصیدلة الصناعیة

١مج 

السبت

األحد

اإلثنین

الثالثاء

األربعاء

الخمیس

8
8:00 - 9:00

9
9:00 - 10:00

10
10:00 - 11:00

11
11:00 - 12:00

12
12:00 - 1:00

1
1:00 - 2:00

جامعة العلوم الحدیثة

 صیدلة ب٣م



Minha Escola

aSc Timetablesالمحاضرات العملي التي لھا جانب نظري تبداء من االسبوع الثاني للدراسة  الشؤون االكاديمیة أ.عمار

Biopharmaceutics &
Pharmacokinetics I

أ غادة الحداد A701 قاعة

Medicinal Chemistry II

د مختار الغرافي B501 قاعة

Industrial Pharmacy

أ مازن سعید B306 قاعة

Community Pharmacy I

أ أنیس عبدالواحد B301 قاعة

pathophysiology

د حسین جمیح B306 قاعة

Pharmacology III

د شوقي العودي B306 قاعة

Pharmaceutical
Biotechnology

أ عبدالرؤوف الشوكاني B306 قاعة

Medicinal Chemistry II
أ ھیفاء المقص معمل الكیمیاء العضوية والدوائیة

١مج 

Medicinal Chemistry II
أ ھیفاء المقص معمل الكیمیاء العضوية والدوائیة

٢مج 

Community Pharmacy I
أ حنان حطروم الصیدلة التعلیمیة

١مج 

Community Pharmacy I
أ حنان حطروم الصیدلة التعلیمیة

٢مج 

السبت

األحد

اإلثنین

الثالثاء

األربعاء

الخمیس

8
8:00 - 9:00

9
9:00 - 10:00

10
10:00 - 11:00

11
11:00 - 12:00

12
12:00 - 1:00

1
1:00 - 2:00

جامعة العلوم الحدیثة

 صیدلة أ٤م 



Minha Escola

aSc Timetablesالمحاضرات العملي التي لھا جانب نظري تبداء من االسبوع الثاني للدراسة  الشؤون االكاديمیة أ.عمار

Community Pharmacy I

أ أنیس عبدالواحد A701 قاعة

Medicinal Chemistry II
أ ھیفاء المقص معمل الكیمیاء العضوية والدوائیة

٢مج 

Medicinal Chemistry II
أ ھیفاء المقص معمل الكیمیاء العضوية والدوائیة

١مج 

Community Pharmacy I
أ حنان حطروم الصیدلة التعلیمیة

٢مج 

Community Pharmacy I
أ حنان حطروم الصیدلة التعلیمیة

١مج 

Biopharmaceutics &
Pharmacokinetics I

أ غادة الحداد A504 قاعة

Medicinal Chemistry II

د مختار الغرافي B301 قاعة

Industrial Pharmacy

أ مازن سعید B306 قاعة

pathophysiology

د حسین جمیح B306 قاعة

Pharmacology III

د شوقي العودي B306 قاعة

Pharmaceutical
Biotechnology

أ عبدالرؤوف الشوكاني B306 قاعة

السبت

األحد

اإلثنین

الثالثاء

األربعاء

الخمیس

8
8:00 - 9:00

9
9:00 - 10:00

10
10:00 - 11:00

11
11:00 - 12:00

12
12:00 - 1:00

1
1:00 - 2:00

جامعة العلوم الحدیثة

 صیدلة ب٤م



Minha Escola

aSc Timetablesالمحاضرات العملي التي لھا جانب نظري تبداء من االسبوع الثاني للدراسة  الشؤون االكاديمیة أ.عمار

professional practice experience

؟؟؟؟؟؟

pharmaceutical
instrumental analysis

د صادق عزام B301 قاعة

pharmacy regulation and
ethics

د مختار الیوسفي B301 قاعة

pharmaceutical quality control GMP

أ فارس عبدهللا A303 قاعة

pharmacy administration

أ نوال الزنداني A303 قاعة

nuclear pharmacy

أ أنیس عبدالواحد B301 قاعة

clinical pharmacy 1
أ اشرف رفیق معمل المھارات

٢مج 

pharmaceutical instrumental analysis
أ تیسیر الحديد معمل الكیمیاء التحلیلیة

١مج 

pharmaceutical instrumental analysis
أ تیسیر الحديد معمل الكیمیاء التحلیلیة

٢مج 

clinical pharmacy 1

أ عبدالسالم B501 قاعة

clinical pharmacy 1
أ اشرف رفیق معمل المھارات

١مج 

السبت

األحد

اإلثنین

الثالثاء

األربعاء

الخمیس

8
8:00 - 9:00

9
9:00 - 10:00

10
10:00 - 11:00

11
11:00 - 12:00

12
12:00 - 1:00

1
1:00 - 2:00

جامعة العلوم الحدیثة

 صیدلة بك٥م


