البرنامج األسبوعً  -الفصل الثانً للعام الدراسً 8103 - 8102
الٌوم

التوقٌت

ق80

ق88

ق 82

ق20

3-2
01-3
00-01

الكٌمٌاء الحٌوٌة العامة 0ش2

تقانة حٌوٌة ش0

نظائر مشعة ش0

كٌمٌاء فٌزٌائٌة ش0

اإلسعاف األولً ش0

تقانة حٌوٌة ش8

نظائر مشعة ش8

كٌمٌاء فٌزٌائٌة ش8

اإلسعاف األولً ش8

08-00

الكٌمٌاء الحٌوٌة سرٌرٌة

02-08
الجمعة

علم األدوٌة 0

01 -02
01-01
01-01
01-01
02-01
03-02

3-2
01-3

كٌمٌاء عامة ال عضوٌة
تارٌخ الصٌدلة وآدابها

صٌدالنٌات  0ش0
فٌزٌاء ش0

كٌمٌاء فٌزٌائٌة ش2

فٌزٌاء ش8

علم األدوٌة 8
صٌدالنٌات  0ش8

صٌدالنٌات  0ش8

ق 28

صٌدالنٌات  8ش2

الكٌمٌاء الحٌوٌة العامة 0ش0

كٌمٌاء غذائٌة

رٌاضٌات ش0
علم األدوٌة الجزٌئٌة

00-01
08-00

اإلحصاء الحٌوي ش0

تشرٌح ونسج ش0
صٌدالنٌات  8ش0

صٌدلة حٌوٌة وحرائك
علم األدوٌة 8

السبت

تحلٌل آلً ش0
تشرٌح ونسج ش8

الكٌمٌاء الحٌوٌة العامة  0ش8
02-08

ق22

ق10

اإلحصاء الحٌوي8

صٌدلة جرثومٌة

صٌدالنٌات  8ش8
تسوٌق صٌدالنً

01-02
01-01
01 -01
01-01
02-01

بٌولوجٌا حٌوانٌة ش0

جراثٌم وفٌروسات

اإلحصاء الحٌوي ش2
معالجة مٌاه

صٌدالنٌات  8ش2

3-2
01-3
00-01

فٌزٌولوجٌا
ش0
بٌولوجٌا نباتٌة ش0

مراقبة االدوٌة

كٌمٌاء تحلٌلٌة  0ش0
كٌمٌاء تحلٌلٌة  8ش0
الكٌمٌاء العضوٌة  8ش0

األحد

08-00
02-08
01-02
01-01

تغذٌة وحمٌات
ش0

علم العقاقٌر التطبٌقً
مهارات التواصل الصٌدالنً

الكٌمٌاء العضوٌة 0ش0

01-01
عقاقٌر  8ش8

01-01
02-01
81 -03
3-2
01-3
00-01
08-00

االثنٌن

فٌزٌولوجٌا
ش8
بٌولوجٌا نباتٌة ش8

كٌمٌاء تحلٌلٌة  8ش8

كٌمٌاء صٌدلٌة 8
علم االمراض ش0

عقاقٌر 0ش0
تصمٌم دوائً
عقاقٌر  0ش8

02-08
01-02

الكٌمٌاء العضوٌة 8ش8
تغذٌة وحمٌات
ش8

علم االمراض ش8
الكٌمٌاء العضوٌة 0ش8

01- 01
01 - 01
01 - 01
02 - 01

الثالثاء

3-2
01-3
00-01
08-00
02-08
01-02
01-01
01 - 01
02 -01

فٌزٌولوجٌا
ش8
صٌدلة سرٌرٌة ومشافً

كٌمٌاء صٌدلٌة 0

كٌمٌاء تحلٌلٌة  8ش2

صٌدلة مجتمع وأدوٌة

الكٌمٌاء العضوٌة  8ش2
تغذٌة وحمٌات
ش2
الكٌمٌاء العضوٌة  0ش2

علم السموم الشرعً

األربعاء

3-2
01-3
00-01
08-00
02-08
01-02
01-01
01-01
01-01
02-01
03- 02
81- 03

فٌزٌولوجٌا
ش0
مدخل إلى الصٌدلة

كٌمٌاء تحلٌلٌة  8ش1
كٌمٌاء تحلٌلٌة  8ش1

طفٌلٌات وفطرٌات ش0

عقاقٌر 0ش2

مدخل إلى الصٌدلة

عقاقٌر  8ش2

طفٌلٌات وفطرٌات ش8

عناٌة بالبشرة ومواد التجمٌل

عقاقٌر  8ش1
عقاقٌر  8ش0

صٌدلٌة المجتمع وأدوٌة
دون وصفة
صٌدلٌة المجتمع وأدوٌة
دون وصفة
علم السموم الشرعً
الكٌمٌاء العضوٌة  0ش1

