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101T

 فيزيولوجيا

 وفيزيولوجيا

----08:00AM-09:40AM-4 ص قاعةمرضّية

22T

 فيزيولوجيا

 وفيزيولوجيا

----09:40AM-11:20AM-4 ص قاعةمرضّية

33T

 فيزيولوجيا

 وفيزيولوجيا

---09:40AM-11:20AM--4 ص قاعةمرضّية

44T

 فيزيولوجيا

 وفيزيولوجيا

-09:40AM-11:20AM----4 ص قاعةمرضّية

501T608:00 ص قاعة1 صيدالنياتAM-09:40AM-----

601P08:00-12 ص مخبر1 صيدالنياتAM-09:40AM----

702P09:40-12 ص مخبر1 صيدالنياتAM-11:20AM----

803P11:20-12 ص مخبر1 صيدالنياتAM-01:00PM----

92T609:40 ص قاعة1 صيدالنياتAM-11:20AM-----

1004P01:00-12 ص مخبر1 صيدالنياتPM-02:30PM----

1105P02:30-12 ص مخبر1 صيدالنياتPM-04:10PM----

1206P08:00--12 ص مخبر1 صيدالنياتAM-09:40AM---

133T611:20 ص قاعة1 صيدالنياتAM-01:00PM-----

1407P09:40--12 ص مخبر1 صيدالنياتAM-11:20AM---
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1508P11:20--12 ص مخبر1 صيدالنياتAM-01:00PM---

1609P01:00--12 ص مخبر1 صيدالنياتPM-02:30PM---

1701T

 الى مدخل

-----1108:00AM-09:40AM ص قاعةالصيدلة

1801T

 الى مدخل

-----1109:40AM-11:20AM ص قاعةالصيدلة

193T

 الى مدخل

--11:20AM-01:00PM---11 ص قاعةالصيدلة

201T

 مصطلحات

 صيدالنية

 باللغة

-09:40AM-11:20AM----6 ص قاعةاالنجليزية

211T

 تحليلية كيمياء

-----808:00AM-10:30AM ص قاعة1 صيدالنية

221P

 تحليلية كيمياء

-----408:00AM-10:30AM ص مخبر1 صيدالنية

232P

 تحليلية كيمياء

-----410:30AM-01:00PM ص مخبر1 صيدالنية

243P

 تحليلية كيمياء

-----401:00PM-03:20PM ص مخبر1 صيدالنية

252T

 تحليلية كيمياء

-----810:30AM-01:00PM ص قاعة1 صيدالنية

264P

 تحليلية كيمياء

---08:00AM-10:30AM--4 ص مخبر1 صيدالنية
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275P

 تحليلية كيمياء

---10:30AM-01:00PM--4 ص مخبر1 صيدالنية

286P

 تحليلية كيمياء

---01:00PM-03:20PM--4 ص مخبر1 صيدالنية

293T

 تحليلية كيمياء

--08:00AM-10:30AM---8 ص قاعة1 صيدالنية

307P

 تحليلية كيمياء

-08:00AM-10:30AM----4 ص مخبر1 صيدالنية

318P

 تحليلية كيمياء

-10:30AM-01:00PM----4 ص مخبر1 صيدالنية

329P

 تحليلية كيمياء

-01:00PM-03:20PM----4 ص مخبر1 صيدالنية

331T

 تحليلية كيمياء

-----801:00PM-02:30PM ص قاعة2 صيدالنية

341P

 تحليلية كيمياء

--08:00AM-10:30AM---4 ص مخبر2 صيدالنية

352P

 تحليلية كيمياء

--10:30AM-01:00PM---4 ص مخبر2 صيدالنية

363P

 تحليلية كيمياء

--01:00PM-03:20PM---4 ص مخبر2 صيدالنية
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371T

 عضوية كيمياء

---10:30AM-01:00PM--5 ص قاعة2 صيدالنية

381P

 عضوية كيمياء

-----608:00AM-09:40AM ص مخبر2 صيدالنية

392P

 عضوية كيمياء

-----609:40AM-11:20AM ص مخبر2 صيدالنية

403P

 عضوية كيمياء

-----611:20AM-01:00PM ص مخبر2 صيدالنية

412T

 عضوية كيمياء

---08:00AM-10:30AM--5 ص قاعة2 صيدالنية

424P

 عضوية كيمياء

--08:00AM-09:40AM---6 ص مخبر2 صيدالنية

435P

 عضوية كيمياء

--09:40AM-11:20AM---6 ص مخبر2 صيدالنية

446P

 عضوية كيمياء

--11:20AM-01:00PM---6 ص مخبر2 صيدالنية

453T

 عضوية كيمياء

---01:00PM-03:20PM--5 ص قاعة2 صيدالنية

467P

 عضوية كيمياء

-08:00AM-09:40AM----6 ص مخبر2 صيدالنية
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478P

 عضوية كيمياء

-09:40AM-11:20AM----6 ص مخبر2 صيدالنية

489P

 عضوية كيمياء

-11:20AM-01:00PM----6 ص مخبر2 صيدالنية

491T01:00---12 ص قاعة1 عقاقيرPM-02:30PM--

501P08:00---11 ص مخبر1 عقاقيرAM-09:40AM--

512P09:40---11 ص مخبر1 عقاقيرAM-11:20AM--

523P11:20---11 ص مخبر1 عقاقيرAM-01:00PM--

532T01:00----12 ص قاعة1 عقاقيرPM-02:30PM-

544P01:00---11 ص مخبر1 عقاقيرPM-02:30PM--

555P02:30---11 ص مخبر1 عقاقيرPM-04:10PM--

566P08:00----11 ص مخبر1 عقاقيرAM-09:40AM-

573T09:40----12 ص قاعة1 عقاقيرAM-11:20AM-

581P08:00--11 ص مخبر1 عقاقيرAM-09:40AM---

598P09:40--11 ص مخبر1 عقاقيرAM-11:20AM---

609P11:20--11 ص مخبر1 عقاقيرAM-01:00PM---

614T11:20----12 ص قاعة1 عقاقيرAM-01:00PM-

6210P01:00--11 ص مخبر1 عقاقيرPM-02:30PM---

6311P02:30--11 ص مخبر1 عقاقيرPM-04:10PM---
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6412P09:40----11 ص مخبر1 عقاقيرAM-11:20AM-

651T1201:00 ص قاعةجزيئية بيولوجياPM-02:30PM-----

661P308:00 ص مخبرجزيئية بيولوجياAM-09:40AM-----

672P309:40 ص مخبرجزيئية بيولوجياAM-11:20AM-----

683P311:20 ص مخبرجزيئية بيولوجياAM-01:00PM-----

692T09:40-12 ص قاعةجزيئية بيولوجياAM-11:20AM----

704P08:00--3 ص مخبرجزيئية بيولوجياAM-09:40AM---

715P09:40--3 ص مخبرجزيئية بيولوجياAM-11:20AM---

726P11:20--3 ص مخبرجزيئية بيولوجياAM-01:00PM---

733T11:20-12 ص قاعةجزيئية بيولوجياAM-01:00PM----

747P01:00--3 ص مخبرجزيئية بيولوجياPM-02:30PM---

758P08:00---3 ص مخبرجزيئية بيولوجياAM-09:40AM--

769P09:40---3 ص مخبرجزيئية بيولوجياAM-11:20AM--

774T01:00-12 ص قاعةجزيئية بيولوجياPM-02:30PM----

7810P11:20---3 ص مخبرجزيئية بيولوجياAM-01:00PM--

7911P08:00----3 ص مخبرجزيئية بيولوجياAM-09:40AM-
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8012P09:40----3 ص مخبرجزيئية بيولوجياAM-11:20AM-

811T

 حيوية كيمياء

-08:00AM-09:40AM----5 ص قاعة1 عامة

821P

 حيوية كيمياء

---08:00AM-09:40AM--7 ص مخبر1 عامة

832P

 حيوية كيمياء

---09:40AM-11:20AM--7 ص مخبر1 عامة

843P

 حيوية كيمياء

---11:20AM-01:00PM--7 ص مخبر1 عامة

852T

 حيوية كيمياء

-09:40AM-11:20AM----5 ص قاعة1 عامة

864P

 حيوية كيمياء

---01:00PM-02:30PM--7 ص مخبر1 عامة

875P

 حيوية كيمياء

---02:30PM-04:10PM--7 ص مخبر1 عامة

886P

 حيوية كيمياء

--08:00AM-09:40AM---7 ص مخبر1 عامة

893T

 حيوية كيمياء

-11:20AM-01:00PM----5 ص قاعة1 عامة

907P

 حيوية كيمياء

--09:40AM-11:20AM---7 ص مخبر1 عامة

918P

 حيوية كيمياء

--11:20AM-01:00PM---7 ص مخبر1 عامة

929P

 حيوية كيمياء

--01:00PM-02:30PM---7 ص مخبر1 عامة

931T08:00---4 ص قاعةفيزيائية صيدلةAM-09:40AM--

941P08:00-----2 ص مخبرفيزيائية صيدلةAM-09:40AM

952P09:40-----2 ص مخبرفيزيائية صيدلةAM-11:20AM
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963P11:20-----2 ص مخبرفيزيائية صيدلةAM-01:00PM

972T09:40---4 ص قاعةفيزيائية صيدلةAM-11:20AM--

984P08:00-2 ص مخبرفيزيائية صيدلةAM-09:40AM----

995P09:40-2 ص مخبرفيزيائية صيدلةAM-11:20AM----

1006P11:20-2 ص مخبرفيزيائية صيدلةAM-01:00PM----

1015T

 فيزيولوجيا

 وفيزيولوجيا

---08:00AM-09:40AM--4 ص قاعةمرضّية

1026T

 فيزيولوجيا

 وفيزيولوجيا

-08:00AM-09:40AM----4 ص قاعةمرضّية

1031T08:00---2 ص قاعة1 مالزمةAM-09:40AM--

1042T09:40---2 ص قاعة1 مالزمةAM-11:20AM--


