
 جامعة قناة السويس

      كلية الصيدلة 

 
   

  2022/2023جــــدول دراســــة الفرقة األولي فارم دى  قناة السويس للفصــــل الدراسي الثانى  للعـــــام الجامعي 

 مبني صيدلة الجديد –( 1مدرج )
 

 التـــــوقيــــت

 األيـــــــــــام    

10-9 11-10 12-11 1-12 2-1 3-2 4-3 5-4 6-5 

7-6 

8-7 

9-8 

 السبت

 (  HU101قضايا مجتمعية )

On line 

 

 QA201مدخل علم الجودة 

 On line د/ نهى العاصى

 سارة شبايك /د
 

األحد
 4* بمدرج 

 بمبني صيدلة الجديد
 بيولوجيا الخلية

محاضرة  

PB201 

هستولوجي  

MD204 

 علم األنسجة 

 محاضرة

 بيولوجيا الخلية ( عملي )ب(  PC203) 2ك. تحليلية ( عملي )أ(  PC203) 2تحليليةك. 

 PB201عملي 
 MD204هستولوجي  

 )ب( علم األنسجة   عملي

 MD204هستولوجي 

 )أ( علم األنسجة   عملي

 PC 204 )ك. عضوية   )  االثنين

 عملي  )  ب  (

 ( PC 204ك. عضوية  )

 عملي  )  ا (

 

 فيزيائية محاضرةصيدلة 

(PT202  ) 

 

 

 الثالثاء

 محاضرة1عقاقير 

(PG202   ) 

 محاضرة 2ك. عضوية

PC 204 

 ( عملى)أ(  PG202)1عقاقير 
 ( عملي )ب( PG202)1عقاقير

 

 

 (  PT202صيدلة فيزيائية )

 عملي  ب

 PT202صيدلة فيزيائية 

 عملي  )  أ (

 األربعاء

 علم نفس

 محاضرة

تشريح  محاضرة 

MD202 

 

 محاضرة2ك. تحليلية 

(PC203  ) 
  MD202تشريح عملى  
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 جامعة قناة السويس

      كلية الصيدلة 

 
   

 صيدلة الجديدمبني  – (2)مدرج  2022/2023قناة السويس للفصــــل الدراسي الثاني  للعـــــام الجامعي  - ديفارم  الثانيةجــــدول دراســــة الفرقة 

 

 التـــــوقيــــت

 األيـــــــــــام    

10-9 11-10 12-11 1-12 2-1 3-2 4-3 5-4 6-5 

7-6 

8-7 

9-8 

 السبت
  

 

   األحد
 

 االثنين
 ميكروبيولوجى  عامه و مناعه

PM401      محاضرة 

 أ-عملى MD405 علم االمراض 
 

    
 

 ميكروبيولوجى  عامه و مناعه

PM401      ب-عملى 
 الثالثاء 

  PC407 تحليل الى

 محاضرة

 PT 404صيدالنيات 

 محاضرة
  عملى  PT 404صيدالنيات 

 األربعاء

 PB402 1كيمياء حيويه 

 محاضرة

 ميكروبيولوجى  عامه و مناعه

PM401       احصاء حيوى  أ- عملى

PO401 

 محاضرة

 علم االمراض

MD405 

 محاضرة

    
 ب-عملى MD405 علم االمراض 

 

 عملى )أ(  PC407 ل الىتحلي    عملى )ب(  PC407 ل الىتحلي    الخميس

 
 عملى )ب(PB402 1كيمياء حيويه  عملى )أ(PB402 1كيمياء حيويه 
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 جامعة قناة السويس

      كلية الصيدلة 

 
   

 

 دصيدلة الجديمبني  – (2)مدرج  2022/2023قناة السويس للفصــــل الدراسي الثاني  للعـــــام الجامعي  -فارم دي - الثالثةجــــدول دراســــة الفرقة 

 

 5-6 4-5 3-4 2-3 1-2 12-1 11-12 10-11 9-10 األيـــــــــــام    

 السبت
  

 

 الصيدله الحيويه و حركية الدواء األحد

 PT606 محاضرة

                                 PC 609 2كيمياء طبية

 محاضرة
علم الطفيليات و علم الفيروسات                      

PM  603  محاضرة 
 

 االثنين
علم الطفيليات و علم الفيروسات                      

PM  603 )عملى ) أ 

 PT607  4صيدالنيات 

 2كيمياء  عقاقير محاضرة

PG605 محاضرة 
الصيدله الحيويه و حركية الدواء  

PT606)عملى )أ 

 PC 609  2كيمياء طبية الثالثاء

 عملى )  ب  (

 PC 609  2كيمياء طبية

 أ  (عملى )  

 2علم األدوية 

PO603 *محاضرة 
 

 عملى ) ب( 4PT607صيدالنيات عملى )  أ  ( 4PT607صيدالنيات

علم الطفيليات و علم الفيروسات                       عملي )أ( PO603 2علم األدوية  عملي )ب( PO603 2علم األدوية  األربعاء

PM  603 )عملى ) ب 

 ( بعملى )   كيمياء  عقاقير ( أعملى )   كيمياء  عقاقير 
الصيدله الحيويه و حركية الدواء 

PT606 )عملى )ب 
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 جامعة قناة السويس

      كلية الصيدلة 

 
   

  2023 /2022للعـــــام الجامعي  الثانىالفصــــل الدراسي  الئحة قديم-دراســــة الفرقة الثالثة جــــدول 

 التـــــوقيــــت

 األيـــــــــــام    

9-10 

11-10 

11-10 12-11 1-12 2-1 3-2 4-3 5-4 

6-5 

7-6 

8-7 

9-8 

     السبت

  عملىPT301 4صيدلية أشكال عملي PO302 1علم األدوية  عملي PG302 2ك عقاقير األحد

 االثنين
 1علم األدوية 

PO302 

 محاضرة*

 PT301 4اشكال صيدلية

 محاضرة

 

                                 301PMCكيمياء طبية

 محاضرة

 

 

 الثالثاء
ميكرو بيولوجى صيدلية                     

PM  301 

 محاضرة

 2كيمياء  عقاقير

PG302 

 محاضرة

 كيمياء.حيوية سريريه

PB302 

 محاضرة

 

 

 األربعاء
 PMC 301  1كيمياء طبية

 عملى

ميكرو بيولوجى صيدلية   عملى                 

PM  301 
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 جامعة قناة السويس

      كلية الصيدلة 

 
   

 

 صيدلة الجديدمبني  – (3)مدرج  2022/2023قناة السويس للفصــــل الدراسي الثاني  للعـــــام الجامعي  -فارم دي  -الرابعةجــــدول دراســــة الفرقة 

 

 األيـــــــــــام    
10-9 11-10 12-11 1-12 2-1 3-2 4-3 5-4 6-5 

 السبت
  

 

 Basic & Clinical Toxicology األحد

 محاضره

Hospital Pharmacy 

 عملي

Pharmaceutical Technology II 

 محاضره

 
 

 االثنين

Pharmaceutical Technology II 

 عملي مجموعة )أ(

Pharmaceutical Technology II 

 Clinical Pharmacokinetics عملي مجموعة )ب(

 عملي مجموعة )أ(

Clinical Pharmacokinetics 

 عملي مجموعة )ب(

 Basic & Clinical Toxicology 

 مجموعة )أ(عملي 

Basic & Clinical Toxicology 

 مجموعة )ب( عملي

 الثالثاء
Drug 

Information 

 محاضره

Community Pharmacy Practice 

 محاضره

Hospital 

Pharmacy 

 محاضره

Clinical Pharmacokinetics 

    محاضره

 Elective األربعاء

 عملي

Drug design 

 عملي مجموعة )أ(
Drug design 

 عملي مجموعة )ب(

 
Community Pharmacy Practice 

 عملي مجموعة )أ(
Community Pharmacy Practice 

 عملي مجموعة )ب(

 الخميس
Drug Information 

 عملي

Drug design 

 محاضره

Elective 

 محاضره
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 جامعة قناة السويس

      كلية الصيدلة 

 
   

 

  (2)صيدالنيات مدرج  2022/2023قناة السويس للفصــــل الدراسي الثاني  للعـــــام الجامعي  - )الئحة قديم( الرابعةجــــدول دراســــة الفرقة 

 

 التـوقيـت

 األيـــــــــــام    

9-10 

11-10 

11-10 12-11 1-12 2-1 3-2 4-3      5-4 

6-5 

7-6 

8-7 

9-8 

     السبت

 PMC401(3كيمياء طبية ) األحد

 محاضرة

 

 صيدله صناعية

PT402عملى 

 صيدله صناعية

PT402 محاضرة 
 

         علم االحياء الدقيقه الطبية  االثنين

PM402)محاضرة( 

 

         علم االحياء الدقيقه الطبية 

PM402(عملي) 

 

 مقرر اختيارى

PE )محاضرة( 

  

 الثالثاء

 التغذيه البشريه 

PB401       

 محاضرة

 

 علم السموم

 PO402محاضرة 

 صيدلة مستشفيات

 محاضرة

 صيدلة مستشفيات

عملي  PP401 
 

 األربعاء
 PMC401(3كيمياء طبية )

 عملي

 

 عملي  PO402علم السموم 
 

 الخميس
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 جامعة قناة السويس

      كلية الصيدلة 

 
   

 

 

 لجديدصيدلة امبني  – (3)مدرج  2022/2023قناة السويس للفصــــل الدراسي الثاني  للعـــــام الجامعي  - )الئحة قديم( الخامسةجــــدول دراســــة الفرقة 

 

 التـــــوقيــــت

 األيـــــــــــام    

10-9 11-10 12-11 1-12 2-1 3-2 4-3 5-4 6-5 

 السبت
  

 

   األحد
 

 االثنين
اإلحصاء الحيوي 

 محاضرة

تصميم الدواء 

 محاضرة

تسويق وبيع األدوية 

 محاضرة
 

اإلسعافات األولية 

 محاضرة

 الفحص والتقييس البيولوجي

 محاضرة

 
 

 الثالثاء
   الجيدة وعملية الصنعالجودة  ضمان

                           محاضرة

 مقرر اختياري

 محاضره
 مراقبة الجودة الدوائية محاضرة

 

 الفحص والتقييس البيولوجي PO 503 األربعاء

 عملي)ا(

PO 503 الفحص والتقييس البيولوجي 

 عملي)ا(
  

PAC 501صنع  وعملية الجودة مراقبة

 )ب(عمليالدواء   

PAC 501صنع  وعملية الجودة مراقبة

 )ب(الدواء   عملي

 الخميس
 ممارسة صيدلة  

 محاضرة

 إنتاج و تصنيع األدوية العشبية 

 محاضرة       
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