
رمز 

الفئة

نوع 

الفئة
الخميساألربعاءالثالثاءاالثنيناألحدالسبتاسم القاعةاسم المقرر األساسي

101T308:00 ص قاعةوفيروسات جراثيمAM-08:50AM-----

201T08:00-8 ص قاعةوفيروسات جراثيمAM-09:40AM----

301P08:00--9ص مخبروفيروسات جراثيمAM-09:40AM---

402P09:40--9ص مخبروفيروسات جراثيمAM-11:20AM---

503P11:20--9ص مخبروفيروسات جراثيمAM-01:00PM---

62T308:50 ص قاعةوفيروسات جراثيمAM-09:40AM-----

72T09:40-8 ص قاعةوفيروسات جراثيمAM-11:20AM----

804P01:00--9ص مخبروفيروسات جراثيمPM-02:30PM---

905P02:30--9ص مخبروفيروسات جراثيمPM-04:10PM---

1006P08:00---9ص مخبروفيروسات جراثيمAM-09:40AM--

111T09:40----7 ص قاعةصناعية صيدلةAM-11:20AM-

121Pصناعية صيدلة
 ص مخبر

12
---08:00AM-10:30AM--

132Pصناعية صيدلة
 ص مخبر

12
---10:30AM-01:00PM--

141T08:00---6 ص قاعة2  صيدلية كيمياءAM-10:30AM--

151P08:00-----5 ص مخبر2  صيدلية كيمياءAM-09:40AM

162P09:40-----5 ص مخبر2  صيدلية كيمياءAM-11:20AM



رمز 

الفئة

نوع 

الفئة
الخميساألربعاءالثالثاءاالثنيناألحدالسبتاسم القاعةاسم المقرر األساسي

173P11:20-----5 ص مخبر2  صيدلية كيمياءAM-01:00PM

182T10:30---6 ص قاعة2  صيدلية كيمياءAM-01:00PM--

194P01:00-----5 ص مخبر2  صيدلية كيمياءPM-02:30PM

205P02:30-----5 ص مخبر2  صيدلية كيمياءPM-04:10PM

216P02:30-5 ص مخبر2  صيدلية كيمياءPM-04:10PM----

222T11:20----7 ص قاعةصناعية صيدلةAM-01:00PM-

234Pصناعية صيدلة
 ص مخبر

12
08:00AM-10:30AM-----

245Pصناعية صيدلة
 ص مخبر

12
10:30AM-01:00PM-----

251T
 حيوية صيدلة

الدواء وحرائك
-----511:20AM-01:00PM ص قاعة

261P
 حيوية صيدلة

الدواء وحرائك
----08:00AM-09:40AM-4 ص مخبر

272P
 حيوية صيدلة

الدواء وحرائك
----09:40AM-11:20AM-4 ص مخبر

283P
 حيوية صيدلة

الدواء وحرائك
----11:20AM-01:00PM-4 ص مخبر

292T
 حيوية صيدلة

الدواء وحرائك
-----501:00PM-02:30PM ص قاعة

304P
 حيوية صيدلة

الدواء وحرائك
----01:00PM-02:30PM-4 ص مخبر

315P
 حيوية صيدلة

الدواء وحرائك
08:00AM-09:40AM-----4 ص مخبر

326P
 حيوية صيدلة

الدواء وحرائك
09:40AM-11:20AM-----4 ص مخبر



رمز 

الفئة

نوع 

الفئة
الخميساألربعاءالثالثاءاالثنيناألحدالسبتاسم القاعةاسم المقرر األساسي

331T
 تطبيقية سموم

وشرعية
---08:00AM-09:40AM--9 ص قاعة

341P
 تطبيقية سموم

وشرعية
----08:00AM-09:40AM-8 ص مخبر

352P
 تطبيقية سموم

وشرعية
----09:40AM-11:20AM-8 ص مخبر

363P
 تطبيقية سموم

وشرعية
----11:20AM-01:00PM-8 ص مخبر

372T
 تطبيقية سموم

وشرعية
---09:40AM-11:20AM--9 ص قاعة

384P
 تطبيقية سموم

وشرعية
----01:00PM-02:30PM-8 ص مخبر

395P
 تطبيقية سموم

وشرعية
--08:00AM-09:40AM---8 ص مخبر

406P
 تطبيقية سموم

وشرعية
--09:40AM-11:20AM---8 ص مخبر

411T
 حيوية كيمياء

سريرية
-----912:10PM-01:50PM ص قاعة

421P
 حيوية كيمياء

سريرية
-----708:00AM-09:40AM ص مخبر

432P
 حيوية كيمياء

سريرية
-----709:40AM-11:20AM ص مخبر

443P
 حيوية كيمياء

سريرية
-----711:20AM-01:00PM ص مخبر

452T
 حيوية كيمياء

سريرية
-----901:50PM-03:20PM ص قاعة

464P
 حيوية كيمياء

سريرية
-----701:00PM-02:30PM ص مخبر

475P
 حيوية كيمياء

سريرية
-----702:30PM-04:10PM ص مخبر

486P
 حيوية كيمياء

سريرية
----01:00PM-02:30PM-7 ص مخبر



رمز 

الفئة

نوع 

الفئة
الخميساألربعاءالثالثاءاالثنيناألحدالسبتاسم القاعةاسم المقرر األساسي

491T
 العلمي اإلنشاء

االنجليزية باللغة
-----209:40AM-11:20AM ص قاعة

501T
 العلمي اإلنشاء

االنجليزية باللغة
-----211:20AM-01:00PM ص قاعة

511T
 في حيوية تقانة

الصيدلة
----08:00AM-09:40AM-2 ص قاعة

522T
 في حيوية تقانة

الصيدلة
----09:40AM-11:20AM-2 ص قاعة

531T908:00 ص قاعةووبائيات بيئة تلوثAM-09:40AM-----

542T909:40 ص قاعةووبائيات بيئة تلوثAM-11:20AM-----

551T12:10-6 ص قاعةغذائية كيمياءPM-01:50PM----

561P11:20-----4 ص مخبرغذائية كيمياءAM-01:00PM

572P01:00-----4 ص مخبرغذائية كيمياءPM-02:30PM

583P02:30-----4 ص مخبرغذائية كيمياءPM-04:10PM

591T09:40-3 ص قاعةالجزيئي األدوية علمAM-11:20AM----

602T11:20-3 ص قاعةالجزيئي األدوية علمAM-01:00PM----

611T
 في الجودة ضمان

الصيدلة
-----208:00AM-09:40AM ص قاعة

623T01:00-3 ص قاعةالجزيئي األدوية علمPM-02:30PM----

631T708:00 ص قاعةالسموم علمAM-09:40AM-----

641P02:30----8 ص مخبرالسموم علمPM-04:10PM-



رمز 

الفئة

نوع 

الفئة
الخميساألربعاءالثالثاءاالثنيناألحدالسبتاسم القاعةاسم المقرر األساسي

652P04:10----8 ص مخبرالسموم علمPM-05:50PM-

663P04:10---8 ص مخبرالسموم علمPM-05:50PM--

672T709:40 ص قاعةالسموم علمAM-11:20AM-----

684P01:00-----8 ص مخبرالسموم علمPM-02:30PM

695P02:30-----8 ص مخبرالسموم علمPM-04:10PM

706P04:10-----8 ص مخبرالسموم علمPM-05:50PM

712T11:20----6 ص قاعةغذائية كيمياءAM-01:00PM-

724P02:30-4 ص مخبرغذائية كيمياءPM-04:10PM----

735P03:20--4 ص مخبرغذائية كيمياءPM-05:00PM---

746P03:20---4 ص مخبرغذائية كيمياءPM-05:00PM--

751T10:30---8 ص قاعة2 مالزمةAM-12:10PM--

762T12:10---8 ص قاعة2 مالزمةPM-01:50PM--

773T
 تطبيقية سموم

وشرعية
--11:20AM-01:00PM---9 ص قاعة

787P
 تطبيقية سموم

وشرعية
09:40AM-11:20AM-----6 ص مخبر

798P
 تطبيقية سموم

وشرعية
11:20AM-01:00PM-----6 ص مخبر

809P
 تطبيقية سموم

وشرعية
01:00PM-02:30PM-----6 ص مخبر


