
 

 

 

 

 المرحلة األولى
 سبتال

 على منصة 

Google class room 
8:30-9:30 9:30-10:30 10:30-11:30 

 حاسبات                بايولوجي                     كيمياء تحليلية               

 األحد

 مختبرات الكلية التواجد في

 A B C D E 

 الحاسبات   البايولوجي الكيمياء التحليلية 8:30-9:30

  الحاسبات البايولوجي الكيمياء التحليلية البايولوجي 9:30-10:30

10:30-

11:30 

  البايولوجي الكيمياء التحليلية  الحاسبات

11:30-

12:30 

 البايولوجي الكيمياء التحليلية  الحاسبات 

 الكيمياء التحليلية  الحاسبات   12:30-1:30

1:30-2:30      

 

 

 

 

 

 

 2021-2020للعام الدراسي   العمليجدول المحاضرات 

 جامعة ذي قار -كلية الصيدلة

 



 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 الثانيةالمرحلة 
 سبتال

 على منصة 

Google class room 
8:30-9:30 9:30-10:30 10:30-11:30 11:30-12:30 12:30-1:30 

 الحاسبات الفسلجة الصيدلة الفيزياوية االحياء المجهرية الكيمياء العضوية

 ثنيناأل

 مختبرات الكلية التواجد في

 A B C D E 

الصيدلة  االحياء المجهرية الكيمياء العضوية 8:30-9:30

 الفيزياوية

  الحاسبات

الصيدلة  المجهريةاالحياء  الكيمياء العضوية  9:30-10:30

 الفيزياوية

 الحاسبات

10:30-

11:30 

الصيدلة  االحياء المجهرية الكيمياء العضوية  الحاسبات

 الفيزياوية

11:30-

12:30 

الصيدلة 

 الفيزياوية

 االحياء المجهرية الكيمياء العضوية  الحاسبات

الصيدلة  االحياء المجهرية 12:30-1:30

 الفيزياوية

 العضويةالكيمياء   الحاسبات

  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثالثةالمرحلة 
 سبتال

 على منصة 

Google class room 
8:30-9:30 9:30-10:30 10:30-11:30 11:30-12:30 12:30-1:30 

 الكيمياء الحياتية العقاقير الطبية الصيدلة التكنالوجيا فسلجة امراض الكيمياء االعضوية

 الثالثاء

 مختبرات الكلية التواجد في

 A B C D E 

الكيمياء  8:30-9:30

 الالعضوية

الصيدلة  العقاقير الطبية فسلجة امراض الكيمياء الحياتية

 التكنالوجيا

الصيدلة  9:30-10:30

 التكنالوجيا  

الكيمياء 

 الالعضوية

 العقاقير الطبية فسلجة امراض الكيمياء الحياتية

10:30-

11:30 

الصيدلة  العقاقير الطبية

 التكنالوجيا

الكيمياء 

 الالعضوية

 فسلجة امراض الكيمياء الحياتية

11:30-

12:30 

الصيدلة  العقاقير الطبية فسلجة امراض

 التكنالوجيا

الكيمياء 

 الالعضوية

 الكيمياء الحياتية

الصيدلة  العقاقير الطبية فسلجة امراض الكيمياء الحياتية 12:30-1:30

 التكنالوجيا

الكيمياء 

 الالعضوية



 

 

 

 

 

 الرابعةالمرحلة 
 سبتال

 على منصة 

Google class room 
8:30-9:30 9:30-10:30 10:30-11:30 11:30-12:30 



 

 

 

 

 

 

 

  

الكيمياء العضوية 

 الصيدالنية

 األدوية الصيدلة الحياتية الصيدلة السريرية

 األربعاء

 مختبرات الكلية التواجد في

 A B C D E 

الكيمياء العضوية  8:30-9:30

 الصيدالنية

   األدوية الصيدلة الحياتية

الصيدلة  9:30-10:30

 السريرية

الكيمياء العضوية 

 الصيدالنية

الصيدلة  األدوية الصيدلة الحياتية

 السريرية

10:30-

11:30 

الصيدلة  

 السريرية

الكيمياء العضوية 

 الصيدالنية

 األدوية الصيدلة الحياتية

11:30-

12:30 

الصيدلة   األدوية

 السريرية

الكيمياء العضوية 

 الصيدالنية

 الصيدلة الحياتية

الصيدلة   األدوية الصيدلة الحياتية 12:30-1:30

 السريرية

الكيمياء العضوية 

 الصيدالنية

 

 الخامسةالمرحلة 
 سبتال

 على منصة 

Google class room 
8:30-9:30 9:30-10:30 10:30-11:30 11:30-12:30 12:30-1:30 



 

 

 

 

 

 المعاون العلمي                                                           

 م.د فاضل محسن حمد   

 مستشفيات سموم تدريب مختبرات كيمياء سريرية صناعيةة لصيد

 الخميس

 مختبرات الكلية التواجد في

 A B C D E 

 مستشفيات سموم تدريب مختبرات كيمياء سريرية ة صناعيةلصيد 8:30-9:30

 سموم تدريب مختبرات كيمياء سريرية ة صناعيةلصيد مستشفيات 9:30-10:30

10:30-

11:30 

 تدريب مختبرات كيمياء سريرية ة صناعيةلصيد مستشفيات سموم

11:30-

12:30 

 كيمياء سريرية ة صناعيةلصيد مستشفيات سموم تدريب مختبرات

 ة صناعيةلصيد مستشفيات سموم تدريب مختبرات كيمياء سريرية 12:30-1:30


