كلية اليرموك الجامعة – قسم الصيدلة
جدول الدروس االسبوعي على منصات التعليم االلكتروني
- First Stage- 1st semester
اليوم

المادة

التدريسي

Time

سبت

-

-

-

 يسرى عبدالغفور.د.م
 عبدالرحيم احمد.م.م
 محمد فوزي.م.م
 رغد كاظم.م.م
 طالل طالب.م.ا

09 – 12
01 – 02

54iijjo

09 – 11
12 – 01

iy4q7as
svr6g3g

احد
اثنين
ثالثاء
اربعاء
خميس

Analytical Chemistry – Theory
- Practical
Mathematics and Biostatistics
Computer Sciences I
مختبرات عملي في الكلية
Human biology – Theory
- Practical
Principles of Pharmacy Practice
Medical Terminology
English Language I

Classroom
Code

Google Meet Links
-

https://meet.google.com/lookup/hovrdgh3oi
https://meet.google.com/lookup/bxtbavyd7k
https://meet.google.com/lookup/gphkhwvb7n

حضور في قسم الصيدلة
 سارة حسين.م.م
 ديار ماجد.م.م
 محمد فوزي.م.م
 محمد فوزي.م.م
 ديار ماجد.م.م
 احمد رشيد.م.م

09 – 11
12 – 01

rf3jdn7

09 – 11
12 – 01
01 – 02

fnfhexr
oax5s2h
hfqyuhp

https://meet.google.com/lookup/h46xf7nnyv
https://meet.google.com/lookup/hbsbyqejzp
https://meet.google.com/lookup/f2hz2jffvp
https://meet.google.com/lookup/ehzfvddbl3

: المالحظات
 وتكون اما مباشراو مسجلة فديويا او صوتيا مع البور بوينتGoogle Classroom  يتم عرض المحاضرة على موقع ال-1
. تحتوي المحاضرة على مناقشة باالضافة الى اعطاء الواجبات للمادة التي مناقشتها في االسبوع الذي يليه- 2
. يتم تسجيل الحضور للطلبة في كل محاضرة- 3

كلية اليرموك الجامعة – قسم الصيدلة
جدول الدروس االسبوعي على منصات التعليم االلكتروني
-Second Stage- 1st Semester
اليوم

المادة

السبت

مختبرات عملي في الكلية

االحد
االثنين
الثالثاء
االربعاء
الخميس

Microbiology – Theory
- Practical
Physical Pharmacy I – Theory
-Practical
Organic chemistry – Theory
- Practical
Physiology – Theory
- Practical
Democracy
Computer Science
English Language

التدريسي

Time

Classroom
Code

Google Meet Link

m27gzxh

https://meet.google.com/lookup/czmfigkxjt

aqkgfku

https://meet.google.com/lookup/depmspumcy

wm3uriv

https://meet.google.com/lookup/gjapf3pu4z

g7vml5h

https://meet.google.com/lookup/dqqk4jhzds

g24ggv2
4sflfh2
uyl2myi

https://meet.google.com/lookup/hqjirp4d2r
https://meet.google.com/lookup/dnmqqadnpt
https://meet.google.com/lookup/dbvk5reaso

حضور في قسم الصيدلة
 ابراهيم الشهد.د.م
 نيران عبد الحسين.م.م
 انمار ادهم. م.م
 انمار ادهم. م.م
 ميسون حمد. د.م
 حيدر عبد.م.م
 فارس كاظم.د.م
 فارس كاظم.د.م
 محمد ونان.د.م
 طالل طالب. م.ا
 احمد رشيد.م.م

09 – 12
01 – 02
09 – 12
01 – 02
09 – 12
01 – 02
09 – 12
01 – 02
09 – 10
10 – 11
11 – 12

: المالحظات
 وتكون اما مباشراو مسجلة فديويا او صوتيا مع البور بوينتGoogle Classroom  يتم عرض المحاضرة على موقع ال-1
. تحتوي المحاضرة على مناقشة باالضافة الى اعطاء الواجبات للمادة التي مناقشتها في االسبوع الذي يليه- 2
. يتم تسجيل الحضور للطلبة في كل محاضرة- 3

كلية اليرموك الجامعة – قسم الصيدلة
جدول الدروس االسبوعي على منصات التعليم االلكتروني
-Four Stage- 1st Semester
Google Meet Link

Classroom
Code

https://meet.google.com/lookup/be4rr6pw3i

cbxm4fm

https://meet.google.com/lookup/ca2efvln24

hlrrhf5

https://meet.google.com/lookup/fwe4qyyizh

omuc6yd

https://meet.google.com/lookup/b4udddzsmn

47fuva7

https://meet.google.com/lookup/hfornjmfsj
https://meet.google.com/lookup/hoeq2idiyh

yphdgaj
u2blhru

Time

التدريسي

09 – 12
01 – 02

ا .م .كريمة فاضل
م.م .حيدر محمد

حضور في قسم الصيدلة
09 – 12
01 – 02
09 – 12
01 – 02
09 – 12
01 – 02
09 – 10
11 – 01

ا .م .د .كاظم علي كاظم
م.م .الحسين صفاء
ا.د .شيماء السامرائي
م.م .سناريا ثامر ناصر
ا .د .مصطفى العباسي
ص  .ا دينا سهيل
م.م .احمد رشيد
ا.م.د .غيث علي

المالحظات :
 -1يتم عرض المحاضرة على موقع ال  Google Classroomوتكون اما مباشراو مسجلة فديويا او صوتيا مع البور بوينت
 - 2تحتوي المحاضرة على مناقشة باالضافة الى اعطاء الواجبات للمادة التي مناقشتها في االسبوع الذي يليه.
 - 3يتم تسجيل الحضور للطلبة في كل محاضرة.

المادة
Org. Pharm. Chemistry II – Theory
- Practical
مختبرات عملي في الكلية
Clinical Pharmacy I – Theory
- Practical
Biopharmaceutics – Theory
- Practical
Pharmacology II – Theory
- Practical
English Language
Public Health

اليوم
السبت
االحد
االثنين
الثالثاء
االربعاء
الخميس

كلية اليرموك الجامعة – قسم الصيدلة
جدول الدروس االسبوعي على منصات التعليم االلكتروني
-Five Stage- 1st Semester
Google Meet Link

Classroom
Code

https://meet.google.com/lookup/a6kusnzwbi

77d4bbf

https://meet.google.com/lookup/egpbtfemni

xoo2ej3

https://meet.google.com/lookup/b2joc7665c

anf3yph

https://meet.google.com/lookup/cd3vttvdd4
https://meet.google.com/lookup/aiew6ejixn

jmiitak
w4sgkpa

Time

التدريسي

10 – 12
01 – 02
09 – 12
01 – 02

م.د .علي موفق
م.م .اوس انيس
م.م .عبدالرحيم احمد
م.م .سعد عبدالكريم

المادة
Clinical Toxicology – Theory
- Practical
Clinical Chemistry – Theory
-Practical
مختبرات عملي في الكلية

اليوم
السبت
االحد
االثنين

حضور في قسم الصيدلة
تدريب مستشفيات (ردهات و مختبرات)
09 – 12
01 – 02
09 – 11
11 – 02

ا.د .شيماء السامرائي
م.م .سناريا ثامر ناصر
م.د .ميسون عبد حمد
ا.م.د .محمد محمود محمد

المالحظات :
 -1يتم عرض المحاضرة على موقع ال  Google Classroomوتكون اما مباشراو مسجلة فديويا او صوتيا مع البور بوينت
 - 2تحتوي المحاضرة على مناقشة باالضافة الى اعطاء الواجبات للمادة التي مناقشتها في االسبوع الذي يليه.
 - 3يتم تسجيل الحضور للطلبة في كل محاضرة.

Industrial Pharmacy I – Theory
- Practical
Org. Pharm. Chemistry IV
Applied Therapeutics I

الثالثاء
االربعاء
الخميس

