
#

رمز 

الفئة

نوع 

الخميساألربعاءالثالثاءاالثنيناألحدالسبتاسم القاعةاسم المقرر األساسيالفئة

101T12:10-7 ص قاعة2  عقاقيرPM-01:50PM----

201P1108:00 ص مخبر2  عقاقيرAM-09:40AM-----

302P1109:40 ص مخبر2  عقاقيرAM-11:20AM-----

403P1111:20 ص مخبر2  عقاقيرAM-01:00PM-----

52T01:50-7 ص قاعة2  عقاقيرPM-03:20PM----

604P11:20----11 ص مخبر2  عقاقيرAM-01:00PM-

705P01:00----11 ص مخبر2  عقاقيرPM-02:30PM-

806P02:30----11 ص مخبر2  عقاقيرPM-04:10PM-

901T08:00---7 ص قاعةالعقاقير كيمياءAM-09:40AM--

1001P508:00 ص مخبرالعقاقير كيمياءAM-10:30AM-----

1102P510:30 ص مخبرالعقاقير كيمياءAM-01:00PM-----

1203P501:00 ص مخبرالعقاقير كيمياءPM-03:20PM-----

132T09:40---7 ص قاعةالعقاقير كيمياءAM-11:20AM--

144P08:00--5 ص مخبرالعقاقير كيمياءAM-10:30AM---

1505P10:30--5 ص مخبرالعقاقير كيمياءAM-01:00PM---

1606P01:00--5 ص مخبرالعقاقير كيمياءPM-03:20PM---



#
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171T08:00--6 ص قاعة1 صيدلية كيمياءAM-10:30AM---

181P08:00-5 ص مخبر1 صيدلية كيمياءAM-09:40AM----

192P09:40-5 ص مخبر1 صيدلية كيمياءAM-11:20AM----

203P11:20-5 ص مخبر1 صيدلية كيمياءAM-01:00PM----

212T10:30--6 ص قاعة1 صيدلية كيمياءAM-01:00PM---

224P01:00-5 ص مخبر1 صيدلية كيمياءPM-02:30PM----

235P08:00---5 ص مخبر1 صيدلية كيمياءAM-09:40AM--

246P09:40---5 ص مخبر1 صيدلية كيمياءAM-11:20AM--

251T09:40-5 ص قاعةاألمراض علمAM-11:20AM----

262T12:10-5 ص قاعةاألمراض علمPM-01:50PM----

271T309:40 ص قاعة1 األدوية علمAM-11:20AM-----

282T311:20 ص قاعة1 األدوية علمAM-01:00PM-----

293T301:00 ص قاعة1 األدوية علمPM-02:30PM-----

301T09:40-----5 ص قاعة2 صيدالنياتAM-11:20AM

311P08:00-----12 ص مخبر2 صيدالنياتAM-09:40AM

322P11:20-----12 ص مخبر2 صيدالنياتAM-01:00PM

333P01:00-----12 ص مخبر2 صيدالنياتPM-02:30PM
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342T11:20-----5 ص قاعة2 صيدالنياتAM-01:00PM

354P09:40-----12 ص مخبر2 صيدالنياتAM-11:20AM

365P08:00----12 ص مخبر2 صيدالنياتAM-09:40AM-

376P09:40----12 ص مخبر2 صيدالنياتAM-11:20AM-

383T01:00-----5 ص قاعة2 صيدالنياتPM-02:30PM

397P11:20----12 ص مخبر2 صيدالنياتAM-01:00PM-

408P01:00----12 ص مخبر2 صيدالنياتPM-02:30PM-

419P02:30----12 ص مخبر2 صيدالنياتPM-04:10PM-

421T202:30 ص قاعةآلي تحليلPM-04:10PM-----

431P301:00 ص مخبرآلي تحليلPM-02:30PM-----

442P302:30 ص مخبرآلي تحليلPM-04:10PM-----

453P02:30--3 ص مخبرآلي تحليلPM-04:10PM---

461T08:00---10 ص قاعة2 األدوية علمAM-10:30AM--

471P08:00-3 ص مخبر2 األدوية علمAM-09:40AM----

482P09:40-3 ص مخبر2 األدوية علمAM-11:20AM----

493P11:20-3 ص مخبر2 األدوية علمAM-01:00PM----

502T10:30---10 ص قاعة2 األدوية علمAM-01:00PM--
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514P01:00-3 ص مخبر2 األدوية علمPM-02:30PM----

525P02:30-3 ص مخبر2 األدوية علمPM-04:10PM----

536P08:00-----3 ص مخبر2 األدوية علمAM-09:40AM

543T01:00---10 ص قاعة2 األدوية علمPM-03:20PM--

557P09:40-----3 ص مخبر2 األدوية علمAM-11:20AM

568P11:20-----3 ص مخبر2 األدوية علمAM-01:00PM

579P01:00-----3 ص مخبر2 األدوية علمPM-02:30PM

584T302:30 ص قاعة1 األدوية علمPM-04:10PM-----

591T711:20 ص قاعةوراثية هندسةAM-01:00PM-----

602T701:00 ص قاعةوراثية هندسةPM-02:30PM-----

613T702:30 ص قاعةوراثية هندسةPM-04:10PM-----

621T11:20---7 ص قاعةصيدالنية تكنولوجياAM-01:50PM--

633P1204:10 ص مخبرصيدالنية تكنولوجياPM-05:50PM-----

641P1201:00 ص مخبرصيدالنية تكنولوجياPM-02:30PM-----

652P1202:30 ص مخبرصيدالنية تكنولوجياPM-04:10PM-----

662T201:00 ص قاعةآلي تحليلPM-02:30PM-----

674P01:00---3 ص مخبرآلي تحليلPM-02:30PM--

685P02:30---3 ص مخبرآلي تحليلPM-04:10PM--

696P02:30-----3 ص مخبرآلي تحليلPM-04:10PM
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703T01:00-2 ص قاعةآلي تحليلPM-02:30PM----

717P11:20----3 ص مخبرآلي تحليلAM-01:00PM-

728P01:00----3 ص مخبرآلي تحليلPM-02:30PM-

739P02:30----3 ص مخبرآلي تحليلPM-04:10PM-

741T

 عامة حيوية كيمياء

---01:00PM-02:30PM--8 ص قاعة2 

751P

 عامة حيوية كيمياء

----08:00AM-09:40AM-7 ص مخبر2 

762P

 عامة حيوية كيمياء

----09:40AM-11:20AM-7 ص مخبر2 

773P

 عامة حيوية كيمياء

----11:20AM-01:00PM-7 ص مخبر2 

782T

 عامة حيوية كيمياء

---02:30PM-04:10PM--8 ص قاعة2 

794P

 عامة حيوية كيمياء

-08:00AM-09:40AM----7 ص مخبر2 

805P

 عامة حيوية كيمياء

-09:40AM-11:20AM----7 ص مخبر2 

816P

 عامة حيوية كيمياء

-11:20AM-01:00PM----7 ص مخبر2 

821T

 والمواد اللقاحات

-09:40AM-11:20AM----9 ص قاعةالممنعة

831P

 والمواد اللقاحات

-08:00AM-09:40AM----9ص مخبرالممنعة

842P

 والمواد اللقاحات

-09:40AM-11:20AM----9ص مخبرالممنعة

853P

 والمواد اللقاحات

-11:20AM-01:00PM----9ص مخبرالممنعة
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861T12:10-4 ص قاعةوفطريات طفيلياتPM-01:50PM----

871P908:00ص مخبروفطريات طفيلياتAM-09:40AM-----

882P909:40ص مخبروفطريات طفيلياتAM-11:20AM-----

893P911:20ص مخبروفطريات طفيلياتAM-01:00PM-----

902T01:50-4 ص قاعةوفطريات طفيلياتPM-03:20PM----

914P08:00-9ص مخبروفطريات طفيلياتAM-09:40AM----

925P09:40-9ص مخبروفطريات طفيلياتAM-11:20AM----

936P11:20-9ص مخبروفطريات طفيلياتAM-01:00PM----

943T12:10--4 ص قاعةوفطريات طفيلياتPM-01:50PM---

957P901:00ص مخبروفطريات طفيلياتPM-02:30PM-----

968P902:30ص مخبروفطريات طفيلياتPM-04:10PM-----

979P01:00-9ص مخبروفطريات طفيلياتPM-02:30PM----


