
 

 جدول المحاضرات األسبوعية

 لطالب البكالوريوس صيدلة الفصل الثاني لعام 0202-0202م

 

 Day  T

i

m

e 

Level-1 Level-2 Level-3 Level-4 Level-5 

Sa
tu

rd
ay

 

8-
1

0
 

4+0م 012انجليزيه ةلغ  

 د/ايناس البناء

 0احياء دقيقة

 المقرميد/رحمة 

 التقنية الحيوية الدوائية مكتبة

 د/عبد الرؤوف الشوكاني

احصاء حيوي وطرق ومناهج 

 بحث

 د/عبد الملك الحاوري

1
0- 1
2
 حسابات صيدالنية 

 د/عدنا ن القباطي

 3كيمياء عضويه

 د/منى مكنون

 االثار الجانبية مكتبة

 د/عبد هللا صالح

 ع4صيدالنيةيمياء دوائية ك

 منار الحدادد/

1
2- 2
 3+2م  012انجليزيه ةلغ 

 د/ايناس البناء

 0كيمياءحيويه  

 د/اسماء معصار

 الصيدالنيةاألعمال  ةإدارة مكتبة

 عدنان القباطي د/

 مكتبة

Su
nd

ay
 

8-
1

0
 

ة مصطلحات طبي

 3+2م

 د/ايناس البناء

 

 غ0كيمياء تحليليه 

 د/خالد شمسان

 2معما كيمياء عامه م

كيمياء عضوية 

 2م2

د/ عادل 

 الشيباني

 

 0ع  م2صيدالنيات

 د/سحر العبسي

 

 2عقاقير عامة

 د/تونس محمد

 2ع م0صيدلة سريرية

 د/كفاح باسرده

 

عملي 0-عقاقيرتطبيقي  

الشرعبيد/ نهى   

 معمل العقاقير

1
0-

1
2

 

ة مصطلحات طبي

4+0م  

 د/ايناس البناء

 غ0كيمياء تحليليه 

 د/خالد شمسان

 3معما كيمياء عامه م

كيمياء عضوية 

 3م2

د/ عادل 

 الشيباني

 

 2ع  م2صيدالنيات

 د/سحر العبسي

 

0عقاقير عامة  

 د/تونس محمد

كيمياء 

2عقاقير

 0م

د/ساره 

 نعمان

كيمياء دوائية 

2ع م2  

/نهى د

 الشرعبي

ع4صيدالنيةيمياء دوائية ك  

 منار الحدادد/

12
-2

 

 غ0كيمياء تحليليه  مكتبة

 د/خالد شمسان

 4معما كيمياء عامه

كيمياء 

 0م2عضوي

عادل د/ 

 الشيباني

 

 3ع م2صيدالنيات

 د/سحر العبسي

 

كيمياء  مكتبة

 2م2عقاقير

د/ساره 

 نعمان

كيمياء دوائية 

0ع م2  

/نهى د

 الشرعبي

 بحث تخرج

M
on

da
y 

8-
1

0
 تشريح وانسجه 

 د/محمد الشاحذي

 علم االمراض

 د/علي الحاوري

 علم النفس االجتماعي

 د/لطف حريش

 0صيدله سرير يه

 د/اكرم حمدين

 مكتبة

10
-

12
 (4+0)م 0كيمياء تحليليه 

 منى مكنوند/

 2البشري علم وظائف اعضاء

 د/يوسف سعيد

 صيدلة مهنية ومستشفيات

 د/اكرم حمدين

0ع م0صيدلة سريرية  

 د/كفاح باسرده

 

 بحث تخرج

12
-2

 ع 0كيمياء عضويه 

 3د/عادل الشيباني م

 تدريب ميداني مكتبة مكتبة

 د/اكرم حمدين

 بحث تخرج

Tu
es

da
y 

8-
1

0
 ع0كيمياءعضويه مكتبة 

د/عادل الشيباني 

 4م

 3ع  م4صيدالنيات مكتبة

 د/سارة نعمان

 

 مكتبة مكتبة

10
-1

2
 0كيمياء تحليليه 

منى د/(4+0)م

 مكنون

 ع0كيمياءعضويه

د/عادل الشيباني 

 0م

 2ع  م4صيدالنيات مكتبة

 د/سارة نعمان

 

 االعالن والتسويق الدوائي مكتبة

 محمود الجراديد/

 

1
2-

2
 

 تشريح ع

0د/حنان العبسي م  

 ع0كيمياءعضويه

د/عادل الشيباني 

 2م

 0ع  م4صيدالنيات مكتبة

 د/سارة نعمان

 

 

 االعالن والتسويق الدوائي مكتبة

 د/محمود الجرادي

 

W
ed

ne
sd

ay
 8

-1
0

  

 (4+3)م0كيمياء عضويه

 منى مكنوند/

 علم االنسجه البشري

 د/محمد الشاحذي

 0م عملي 2عقاقير عامه

 د/ساره نعمان

 2عملي م اسعافات اوليه

 د/نهى الشرعبي

 2كيمياء عقاقير  

 د/تونس محمد

 2صيدلة صناعيه

 د/عالء المقطري

 7ق

1
0

-

1
2

 ثقافه اسالميه 

 د/رفعت عبوره

 2صيدالنيات

 د/عالء المقطري

 3م عملي 2عقاقير عامه

 د/ساره نعمان

 0عملي م اسعافات اوليه

 د/نهى الشرعبي

 0كيمياء دوائية 

 د/جالل القدسي

 

 2عقاقير تطبيقي

 محمد د/تونس

1 2
- 2
 صيدله فيزيائيه 

 د/عالء المقطري

 2م عملي 2عقاقير عامه مكتبة

 د/ساره نعمان

 3عملي م اسعافات اوليه

 د/نهى الشرعبي

 4كيمياء دوائية صيدالنية  

 د/جالل القدسي

Th
ur

sd
ay

 

8-
1

0
 

صيدله 

 فيزيائيه

د/سحر 

 العبسي3م

تشريح 

 عملي

د/حنان 

 2العبسي م

أحياء دقيقة  

 عملي0 صيدالنيه

 العنسي د/دولة

 0معمل الميكرو م

 ة

 عملي 0كيمياء حيويه

 د/نهى الشرعبي

 اوليه اسعافات

 الشوكاني ايمان/د

 2صيدلة حيوية وحركية

   د/عالء المقطري      

4علم ادويه   

 د/أكرم حمدين

10
-1

2
 

صيدله 

 فيزيائيه

د/سحر 

 2العبسي م

تشريح 

 عملي

د/حنان 

 3العبسي م

كيمياء 

)0عضويه

 (2+0م

منى  د/

 مكنون

أحياء دقيقة 

 عملي0 صيدالنيه

 العنسي د/دولة

 2معمل الميكرو م

 عملي 0كيمياء حيويه

 د/نهى الشرعبي

 

 4صيدالنيات

 د/عالء المقطري

 2علم أدوية

 د/أكرم حمدين

ع4صيدالنيةكيمياء دوائية   

منار الحدادد/  

1
2-

2
 

صيدله 

 فيزيائيه

د/سحر 

 0العبسي م

تشريح 

 عملي

 د/حنان

 4م العبسي

كيمياء 

 غ0تحليليه 

د/خالد 

 شمسان

 0م

أحياء دقيقة 

 عملي0 صيدالنيه

 العنسي د/دولة

 3معمل الميكرو م

 عملي 0كيمياء حيويه

 د/نهى الشرعبي

 4كيمياء حيويه صيدالنيه

 د/اسماء معصار

 

 رقابة الجودة الدوائية 

 د/.عالء المقطري

 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جـامـعـة الـيـمـن
 العلوم الطبيةكلية 

 قسم الصيدلة

Republic Of Yemen 
MINISTRY OF HIGH EDUCATION 

& SCIENTIFIC RESEARCH 
YEMEN UNIVERSITY 

PHARMACY DEPARTMENT 

  مسئوالت القسم :

  د/منار الحداد

الشرعبي د/نهى  

 

 رئيس القسم :

 د/عالء المقطري

 

 العميد :

 د/علي الحاوري

 


