الجدول الدراسي للعام الجامعي 2021 / 2020م( البرنامج العام)
الفصل الدراسي الثاني
المستـــوى  :الأول
كلية الصيدلة  -جامعة الفيوم
قسم شئون الطالب
الساعة
اليوم

10 - 9

11 - 10

12 - 11

1 - 12

2-1

3-2

4-3

5-4

6-5

السبت
بيولوجيا الخلية

الأحد

(نظرى)مدرج (ب)

د /أمل غانم
د /ساح شحاته

كيمياء عضوية
صيدلية()2
(نظرى)مدرج (ب)
أ.م.د /مادلين برتى
د/محمد ابراهيم

بيولوجيا الخلية

عملى
مدرج (ب)
مجموعة ()1

بيولوجيا الخلية

عملى
مدرج (ب)

مجموعة ()2

كيمياء عضوية
صيدلية()2
(عملى)
معمل()43-
مجموعة ()1

كيمياء عضوية
صيدلية()2
(عملى)
معمل()4-3

مجموعة ()2

التشريح وعلم
االنسجة
عملى مدرج (ب)
مجموعة ()1

التشريح وعلم
االنسجة
عملى مدرج (ب)

كيمياء عضوية
صيدلية()2

اون الين

مجموعة ()2

الأثنين

الثلاثاء

كيمياء تحليلية
صيدلية ()2
(نظرى) مدرج(ب)
د /محمد السيد
د /أبوبكر عبد الوهاب

صيدلة فيزيائية

الأربعاء
الخميس

(نظري)مدرج (أ)

أ.م.د /دعاء هالل
د /أحمد عادل

عقاقير ()1
(نظرى) مدرج (ب)

أ-د /منى حته
أ.د /خالد الغندقلى

التشريح وعلم
االنسجة
د /نهاد أحمد صادق
د /رمضان مصطفى
نظرى مدرج (ب)

كيمياء تحليلية
صيدلية ()2
(عملى)
معمل()4-3
مجموعة ()1

كيمياء تحليلية
صيدلية ()2
(عملى)
معمل()4-3
مجموعة ()2

صيدلة فيزيائية

صيدلة فيزيائية

(عملى)
معمل ()7-6

(عملى)
معمل ()7-6
مجموعة ()2

مجموعة ()1

عقاقير()1
(عملى)
معمل()21-
مجموعة ()1

علم النفس
قاعة ()6

عقاقير()1
(عملى)
معمل(()2-1

عقاقير()1
اون الين

مجموعة ()2

التشريح وعلم
االنسجة
اون الين

كيمياء تحليلية
صيدلية ()2
اون الين

صيدلة فيزيائية
اون الين

الجدول الدراسي للعام الجامعي 2021 / 2020م ( البرنامج العام)
الفصل الدراسي الثاني
المستـــوى  :الثاني
كلية الصيدلة  -جامعة الفيوم
قسم شئون الطالب
الساعة
اليوم

السبت

10 - 9

11 - 10

12 - 11

تحليل آلي
(عملي)مدرج (ب)

تحليل آلي
عملي مدرج (ب)

مهارات االتصال

مجموعة ()1

مجموعة ()2

مدرج (ب)

د /حنان طنطاوى

1 - 12
ميكروبيولوجيا عامة
ومناعة
(نظري

)مدرج (ب)

د /رحاب باهى
د /هانى رشاد
د /محمود خليل

2-1

ميكروبيولوجيا
عامة ومناعة
عملى معمل()4-3
مجموعة ()1

3-2

ميكروبيولوجيا
عامة ومناعة
عملى معمل()4-3

مجموعة ()2

4-3

تحليل آلي
(نظري

)مدرج (ب)

د /محمد السيد
د /أبوبكر عبد الوهاب

5-4

ميكروبيولوجيا
عامة ومناعة

اون الين

الأحد
الاثنين
كيمياء حيوى 1-

الثلاثاء

(نظري )قاعة ()4

د /امل غانم
د /سماح شحاته

علم األمراض
نظري قاعة ()4

كيمياء حيوى 1 -
عملى معمل()4-3
مجموعة ()1

كيمياء حيوى 1 -

علم األمراض

علم األمراض

عملى معمل()4-3

عملى  -مدرج (ب)
مجموعة ()1

عملى  -مدرج (ب)

مجموعة ()2

مجموعة ()2

تحليل آلي
اون الين

كيمياء حيوى –1

اون الين

الأربعاء
الخميس

صيدالنيات ()2
(عملي )
معمل()7-6

صيدالنيات ()2
(عملي )
معمل()7-6

مجموعة ()1

مجموعة ()2

علم االحصاء الحيوى

نظرى –قاعة ()3
أ.م.د /محمد حمزاوى

د /سيد ميزار

صيدالنيات ()2
نظرى –قاعة ()3
أ.م.د /دعاء هالل
د /أحمد عادل

صيدالنيات ()2
اون الين

كلية الصيدلة  -جامعة الفيوم
قسم شئون الطالب
الساعة
اليوم

10 - 9

الجدول الدراسي للعام الجامعي 2021 / 2020م ( البرنامج العام)
الفصل الدراسي الثاني
المستـــوى :الثالث

11 - 10

اسعافات اولية

السبت

نظرى – قاعة ()6
د /رشا عبد الهادى

د /سيد ميزار

12 - 11

1 - 12

2-1

علم األدوية ()2
(نظري)قاعة ()6
أ.د /أحمد منصور

علم األدوية ()2
عملى-معمل()9-8

علم األدوية ()2
عملى-معمل()9-8
مجموعة ()2

د /رشا عبد الهادى

مجموعة ()1

3-2

4-3

علم األدوية ()2
اون الين

5-4

ميكروبيولوجيا طبية

اون الين

الأحد
الاثنين
معايرة حيوية
ميكروبيولوجيا طبية

الثلاثاء

الأربعاء
الخميس

كيمياء حيوية()2

كيمياء حيوية()2

عملى -معمل()9-8

عملى معمل()9-8
مجموعة ()2

كيمياء عقاقير ()2
عملى معمل()2-1
مجموعة ()1

كيمياء عقاقير ()2
عملى معمل()2-1
مجموعة ()2

مجموعة ()1

(نظرى) قاعة ()6
د /رحاب باهى
د /هانى رشاد
د /محمود خليل
كيمياء عقاقير ()2
(نظرى) قاعة ()6
أ.د /عبد السالم ابراهيم

أ.م.د /حسام مختار

كيمياء حيوية()2
(نظرى) قاعة ()6
د /امل غانم
د /سماح شحاته

صيدلة مستشفيات

(نظرى) قاعة ()6
د /مروة كمال
د /هيثم سعيد

(نظرى) قاعة ()3

د /رحاب باهى
د /هانى رشاد
تصميم االدوية
(نظرى) قاعة ()4
د /منى سرحان
د /محمد ابراهيم

معايرة حيوية
اون الين
تصميم االدوية

اون الين

صيدلة مستشفيات

صيدلة مستشفيات

عملى-مدرج(ا)

عملى -مدرج(ا)

مجموعة ()1

مجموعة ()2

ميكروبيولوجيا طبية

ميكروبيولوجيا طبية

عملى-قاعة ()4
معمل()9-8

عملى-قاعة ()4
معمل()9-8

مجموعة ()1

مجموعة ()2

كيمياء حيوية()2
اون الين

كيمياء عقاقير ()2

اون الين

كلية الصيدلة  -جامعة الفيوم
قسم شئون الطالب
الساعة
اليوم

10 - 9

الجدول الدراسي للعام الجامعي 2021 / 2020م ( البرنامج العام)
الفصل الدراسي الثاني
المستـــوى :الـــرابـــع

11 - 10

12 - 11

1 - 12

2-1

3-2

5-3

السبت
الأحد
الاثنين

إحصاء وتقييم حيوى

إحصاء وتقييم حيوى

عملى مدرج (ب)

عملى مدرج (ب)

مجموعة ()1

مجموعة ()2

علم السموم
نظرى مدرج (ب)
أ.م.د /محمد حمزاوى

د /رشا عبد الهادى

إحصاء وتقييم حيوى

نظرى مدرج (ب)
أ.م.د /محمد حمزاوى

د /سيد ميزار

علم السموم

علم السموم

عملى معمل()9-8

عملى معمل()9-8

مجموعة ()1

مجموعة ()2

علم السموم
اون الين

إحصاء وتقييم حيوى

اون الين

الثلاثاء
تغذية إكلينيكية

الأربعاء

الخميس

نظرى قاعة ()6

د /امل غانم
د /سماح شحاته

صيدالنيات ()4
نظرى قاعة ()1
أ.م.د /دعاء هالل
د /أحمد عادل

كيمياء صيدلية2-
عملى معمل()4-3

كيمياء صيدلية2-
عملى معمل()4-3

مجموعة ()1

مجموعة ()2

تحليل االغذية
نظرى قاعة ()3
د /محمد السيد
د /أبوبكر عبد الوهاب

كيمياء صيدلية2-
نظرى مدرج (ب)
د /محمد ابراهيم
د /منى سرحان

صيدلية حيوية
وحركة الدواء
نظرى مدرج (ب)

أ.م.د /دعاء هالل
د /أحمد عادل

تسويق واعالم دوائى

نظرى قاعة ()3
د /ميرفت حسين

صيدلية حيوية
وحركة الدواء
عملى معمل()9-8

قاعة()6
مجموعة ()1

تغذية إكلينيكية
اون الين

صيدالنيات ()4

اون الين

تحليل االغذية
اون الين

صيدلية حيوية
صيدلية
وحركة الدواء
كيمياء صيدلية2-
حيوية
عملى معمل()9-8
اون الين
وحركة الدواء
قاعة()6
مجموعة ()2

اون الين

كلية الصيدلة  -جامعة الفيوم
قسم شئون الطالب
الساعة
اليوم

10 - 9

الجدول الدراسي للعام الجامعي 2021 / 2020م ( البرنامج العام)
الفصل الدراسي الثاني
المستـــوى :الخامس

11 - 10

12 - 11

1 - 12

2-1

3-2

4-3

5-4

السبت
صيدلة صناعية2-

الأحد

نظرى قاعة ()3
أ.م.د /دعاء هالل

صيدلة صناعية 2-

صيدلة صناعية 2-

مراقبة وتاكيد الجوده

مراقبة وتاكيد الجوده

عملى قاعة ()3

عملى قاعة ()3

مجموعة ()1

مجموعة ()2

نظرى -قاعة ()3

عملى قاعة ()3

د /محمد فايد
الاثنين

معلومات دوائية
نظرى قاعة ()4

حقوق انسان
نظرى قاعة ()4

د /مروة كمال
د /هيثم سعيد

د /هبه عبد الوهاب

د /أحمد عادل
د /محمد فايد
تقنية حيوية

مجموعة()1

مراقبة وتاكيد الجوده

عملى قاعة ()3
مجموعة()2

نظرى قاعة ()4

صيدلة
صناعية-
اون الين 2

مراقبة وتاكيد
الجوده

اون الين 2

تقنية حيوية

د /رحاب باهى
د /هانى رشاد
د /محمود خليل

اون الين 2

الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

العقاقير البحرية
نظرى قاعة ()6

أ.م.د /حسام مختار

الصيدلة البيطرية
نظرى قاعة ()2
د /رشا عبد الهادى

د /سيد ميزار

مبادئ ادارة
نظرى مدرج(أ)

د /ميرفت حسين

مبادئ ادارة
اون الين 2

الصيدلة البيطرية
العقاقير البحرية
اون الين 2

