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Republic Of Yemen 
MINISTRY OF HIGH EDUCATION 

& SCIENTIFIC RESEARCH 
YEMEN UNIVERSITY 

 جــــدول احملــاضـرات األسبوعية
  م فصل ثاني 2017-2016صیدلة للعام الجامعي  سلطالب اول بكالوریو

  

 المحاضرة األولى األیـــــام
١٠ – ٨  

 المحاضرة الثانیة
١٢ – ١٠  

 المحاضرة الثالثة
٢ – ١٢  

 السبت
      المادة
ةالمحاضر       
      القاعة

 األحد
   صیدلة  فیزیائیة و الفیزیاء الحیویة   المادة
ةالمحاضر     د/سمیر السنافي   
     القاعة

 االثنین
  عملي ١ك.تحلیلیة  علم النبات  ثقافة إسالمیة المادة
ةالمحاضر   د/خلود العودي  د/ھالل المحمودي د/صفوان المساوى 
    القاعة

 الثالثاء
       المادة
ةالمحاضر        
      القاعة

 األربعاء
  ٢لغة انجلیزیة   عملي١ك.عضویة  ١ك.عضویة  المادة
ةالمحاضر   د.ایناس البنا  د/عادل الشیباني  د/یوسف النمر 
     القاعة

 الخمیس
    ٢لغة عربیة   ١ك.تحلیلیة المادة
ةالمحاضر     د/عبده الحكیمي  د/محمد العواضي 
       القاعة
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Republic Of Yemen 
MINISTRY OF HIGH EDUCATION 

& SCIENTIFIC RESEARCH 
YEMEN UNIVERSITY 

احملــاضـرات األسبوعيةجــــدول   
سلطالب ثانیھ بكالوریو م الفصل الثاني٢٠١٧ – ٢٠١٦للعام الجامعي  لطالب صیدلة    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 المحاضرة األولى األیـــــام
١٠ – ٨  

 المحاضرة الثانیة
١٢ – ١٠  

 المحاضرة الثالثة
٢ – ١٢  

 السبت
  ٣ك.عضویة  عملي١احیاء دقیقة   ٢صیدالنیات المادة
ةالمحاضر   د/مختار الغرافي  د/دولة العنسي  البیليد/حمود  
      القاعة

 األحد
       المادة
ةالمحاضر        
      القاعة

 االثنین

  ١احیاء دقیقة   عملي٢صیدالنیات   عملي١ك.حیویة  المادة
ةالمحاضر   د/خالد الجمرة  د/خلود العودي  د/فؤاد الحبیشي 

    القاعة
  

 الثالثاء
       المادة
ةالمحاضر        
       القاعة

 األربعاء

  ١ك.حیویة  عملي٣ك.عضویة المادة
 

  

ةالمحاضر     د/محفوظ ھزاع  د/عادل الشیباني 

  القاعة
    

 الخمیس
 علم امراض  ٢علم وظائف االعضاء   علم االنسجة المادة
ةالمحاضر   د/حكیم الشاحذي  د/حسین جمیح  د/محمد االریاني 
     القاعة
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Republic Of Yemen 
MINISTRY OF HIGH EDUCATION 

& SCIENTIFIC RESEARCH 
YEMEN UNIVERSITY 

  األسبوعيةجــــدول احملــاضـرات 
  م الفصل الثاني ٢٠١٧ – ٢٠١٦للعام الجامعي صیدلة  سلطالب ثالثة  بكالوریو

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 المحاضرة األولى األیـــــام
١٠-٨  

 المحاضرة الثانیة
١٢- ١٠  

 المحاضرة الثالثة
٢- ١٢  

 السبت
  علم نفس  ٤صیدالنیات   المادة
ةالمحاضر  د/علي وھبان  د/حمود البیلي   
     القاعة

 األحد
       المادة
ةالمحاضر       
      القاعة

 االثنین
    صحة عامة واسعافات اولیة  عملي٢عقاقیر المادة
ةالمحاضر    د.لینا بالعید د/سارة نعمان 
       القاعة

 الثالثاء
    المادة
ةالمحاضر       
       القاعة

 األربعاء
  مھنیة ومستشفیات ٢عقاقیر ٣ك.حیویة المادة
ةالمحاضر   د/مجاھد الحمرة  د/سامي السنافي د/مختار االكوع 
       القاعة

 الخمیس

      المادة
ةالمحاضر       

     القاعة
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Republic Of Yemen 
MINISTRY OF HIGH EDUCATION 

& SCIENTIFIC RESEARCH 
YEMEN UNIVERSITY 

  جــــدول احملــاضـرات األسبوعية
  الفصل الثاني م ٢٠١٧ – ٢٠١٦للعام الجامعي  صیدلة لطالب رابع بكالوریوس

 األیـــــام
األولى المحاضرة  المحاضرة الثالثة المحاضرة الثانیة 

١٠-٨  ١٢- ١٠  
٢- ١٢  
 

 السبت
       المادة
ةالمحاضر        

 األحد
  ٢كیمیاء عقاقیر عملي٢كیمیاء عقاقیر ٢علم ادویة المادة
ةالمحاضر   د/سامي السنافي  د/مروة منیر  د/طارق المقطري 
      القاعة

 االثنین
 ٢ك.دوائیة  عملي٢دوائیةكیمیاء   ٢صیدلة سریریة المادة
ةالمحاضر   د/جالل القدسي  د/ایمان ابو ریم  د/مجاھد الجمرة 
     القاعة

 الثالثاء
 المادة

Management of drug 
side effect 

Incompatibility in drug 
formulation 

  ٢صیدلة حیویة

ةالمحاضر   د/سامي الصامت  د/حكیم الشاحذي د.ھالل الحمودي 
     القاعة

 األربعاء
    التقنیة الحیویة الدوائیة   المادة
ةالمحاضر     د/عالء محمد   
       القاعة

 الخمیس
  تدریب  تدریب  تدریب المادة
ةالمحاضر        
       القاعة
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Republic Of Yemen 
MINISTRY OF HIGH EDUCATION 

& SCIENTIFIC RESEARCH 
YEMEN UNIVERSITY 

  جــــدول احملــاضـرات األسبوعية
  الفصل الثاني م ٢٠١٧ – ٢٠١٦للعام الجامعي صیدلة مسائي  لطالب خامس بكالوریوس

 

 األیـــــام
 المحاضرة الثالثة المحاضرة الثانیة المحاضرة األولى

١-٩  ٥-٢  
٨-٥  
 

 السبت
       المادة
ةالمحاضر        

 األحد
 ٤علم ادویة عملي٢عقاقیرتطبیقي االعالن والتسویق الدوائي المادة
ةالمحاضر   د/حكیم الشاحذي  د/لیلى العبیدي  د/حمود البیلي 
      القاعة

 االثنین
 ٤ك.دوائیة  عملي٤كیمیاء دوائیة  ٢صیدلة سریریة المادة
ةالمحاضر   د/توفیق العبیدي  د/لیلى العبیدي  د/مجاھد الجمرة 
     القاعة

 الثالثاء
  االحصاء الحیوي ٢صیدلة صناعیة رقابة الجودة الدوائیة المادة
ةالمحاضر   الشیبانيد/یوسف   د/حمود البیلي د/عبد المنعم الحكمي 
     القاعة

 األربعاء
  طرق ومناھج بحث  التقنیة الحیویة الدوائیة  ٢عقاقیر تطبیقي  المادة
ةالمحاضر   د/ابراھیم بن عبود  د/عالء محمد  د/سامي السنافي 
       القاعة

 الخمیس
  تدریب  تدریب  تدریب المادة
ةالمحاضر        
       القاعة


