
 

 
 
 
 
 

 
ات النظري  2023-2022للعام الدراس   و العمل    جدول المحاضر

 كلية الصيدلة جامعة ذي قار 
 

 

  المرحلة األوىل

 1:00-2:00 1:00-12:00 12:00-11:00 :11-10:30 00 9:30-10:30 9:30-8:30 اليوم

 االحد
 

مصطلحات 
 ()نظريطبية

Rest (10:30-1:30) 

 )نظري(الكيمياء التحليلية
 

ر   االثني 
)  )عمل 

 Cحاسبات

 A الكيمياء التحليلية
 Dالبايولوج   

Rest  الكيمياء التحليلية B 
 Dحاسبات 
 Cالبايولوج   

 

 الثالثاء
)  )عمل 

 Bالبايولوج   
 Aحاسبات 

 Dالكيمياء التحليلية

 Aالبايولوج    
 B حاسبات

 Cالكيمياء التحليلية

 

Rest  

  مبادئ صيدلة Rest أحياء طبية االربعاء

ي Rest )نظري(رياضيات واحصاء الخميس  ر  )نظريياضيات واحصاءر  )نظري( انكلي 

 

 المرحلة الثانية

-2:00 1:00-2:00 1:00-12:00 12:00-11:30 11:30-10:30 9:30-10:30 9:30-8:30 اليوم
3:00 

 )نظري(احياء مجهرية  األحد
 

  )نظري(الكيمياء العضوية rest )نظري(فسلجة

ر  ياوية صيدلة  االثني  ر  )نظري(في 
  

احياء مجهرية 
 )نظري(

rest نظري(فسلجة(  

 الثالثاء
 

 ديمقراطية
 )نظري(

صيدلة 
ياوية ر  في 
 )نظري(

10:30-12:30 12:30-1:00 1:00-2:00 

 السالمة واالمن
( البايلوج     )عمل 

rest 
 

 السالمة واالمن
 )نظري(البايلوج   

 

 األربعاء
)  )عمل 

 Cفسلجة  ,Aيةعضو  
  Bاحياء مجهرية 

يائية, Bعضوية  ر  Aصيدلة في 
 C حاسبات, 

 A, احياء مجهرية 
يائية, B حاسبات ر  Cصيدلة في 

 الخميس
)  )عمل 

 B,فسلجة
 A,حاسباتCاحياءمجهرية

rest يائية ر  , Bصيدلة في 
 Cعضوية ,  Aفسلجة  



 
ر ( )تم تقسيم الطلبةالمرحلة  الثالثة  اىل مجموعتي 

 8:30-9:30 10:30-9:30 10:30-11:30 11:30-12:00 12:00-1:00 1:00-2:00  

 األحد
 

 )نظري( A كيمياء حياتية

 )نظري(Bفسلجة امراض
rest كيمياء العضوية صيدالنية A )نظري( 

 Bعقاقي  

ر   A فسلجة امراض االثني 
 Bكيمياء العضوية صيدالنية

 )نظري(

 

 العضوية كيمياء 

 A صيدالنية
 Bكيمياء حياتية

 )نظري(

rest فسلجة امراض 
A)نظري( 

ي  ر  Bانكلي 
 ))نظري

كيمياء العضوية 
 B صيدالنية

ر ا  A ينكلي 
 ))نظري

 الثالثاء
)  )عمل 

 عقاقي  , bكيمياء العضوية
c ,كيمياء حياتيةe 
 aصيدلة تكنلوجيا,
 dفسلجة,

10:30-11:00)) 

Rest 
 

(11:00-1:00) 

 e, عقاقي  dكيمياء العضوية
, صيدلة  a,كيمياء حياتية

 c, فسلجة bتكنلوجيا

 

 االربعاء
)  )عمل 

, عقاقي  aكيمياء العضوية
bكيمياء حياتية ,c ,

, dصيدلة تكنلوجيا
 eفسلجة

(10::30-12:30) 

,  a, عقاقي  eكيمياء العضوية
, صيدلة dكيمياء حياتية

 b, فسلجةcتكنلوجيا

(12:30-2:30) 

, كيمياء d, عقاقي  cكيمياء العضوية
 a, فسلجةe, صيدلة تكنلوجياbحياتية

 الخميس
 

 )نظري(Bصيدلة تكنلوجيا
 

(11:30-2:30) 

 Aتكنلوجيا صيدلة

 B كيمياء حياتية A Rest A Rest B عقاقي  

 المرحلة الرابعة

 8:30-9:30 10:30-9:30 10:30-11:00 11:00-12:00 12:00-1:00 2:00-1:00 

 األحد
)  )عمل 

 

, Aالحياتيةالصيدلة
, الكيمياء Bاألدوية

 Cالعضوية الصيدالنية

rest األدويةC,الكيمياء العضوية 
 Aالصيدالنية

 Bالصيدلة الرسيرية

 
 
 

ر   االثني 
)  )عمل 

, Cالحياتيةالصيدلة
 الكيمياء العضوية

 الصيدلة,Bالصيدالنية
 Aالرسيرية

rest الصيدلة الحياتيةB,األدويةA 
 Cالصيدلة الرسيرية

 
 
 

  )نظري( صيدلة حياتية rest )نظري( الصيدالنية الكيمياء الثالثاء 

الكيمياء  االربعاء
 الصيدالنية
 )نظري(

 انكليزي
 )نظري(

rest نظري( سريرية صيدلة(  

 )نظري( صحة عامة rest )نظري( أدوية الخميس

 

 المرحلة الخامسة
 11:00-10:30 10:30-8:30 اليوم

 
11:00-2:00 

 بحث تخرج rest صيدالنية كيمياء األحد



 )نظري(

ر   االثني 
)  )عمل 

,كيمياء  Dسموم
,تدريب  Cرسيرية
ات ,صيدلة  Aمختي 

 
 
 Bصناعية

rest سمومC كيمياء رسيرية,D 
ات ,صيدلة  B,تدريب مختي 
 
 
 Aصناعية

 

 )نظري(كيمياء رسيرية rest )نظري( عالجيات الثالثاء

 االربعاء
    )  )عمل 

كيمياء , Aسموم
تدريب , Bرسيرية

ات صيدلة , Dمختي 
 
 
 Eصناعية

rest سمومB , رسيريةكيمياءA , تدريب
ات  , Eمختي 

 
 Dصيدلة صناعية

 

 الخميس
 

 )نظري(صيدلة صناعية rest )نظري( سموم

  

 

ر  م.د                                                                                                                    رواء عودة حسي 

 معاون العميد للشؤون العلمية

 

                                                                                  


