كلٍت الصٍذلت
االهخذبى الٌهبئً الذورة الخكوٍلٍت2016/2017
م

الٌوم

التارٌخ

09:00AM-10:30AM

11:00AM-12:30PM

01:00PM-02:30PM

1

االثٌٍي

11/09/2017

علن األدوٌت]1 [PHPP-5-01
علن السوىم][PHPP-7-04
هٌذست وراثٍت][PHRE-1-02
علن األدوٌت](1) [PHRM301
علن السوىم والطب الشزعً
][TOXC401

علن العقبقٍز ](2) [COGN202
عقبقٍز]2 [PHPC-5-04
صٍذلت فٍزٌبئٍت][PHAC-3-05
رٌبضٍبث ص][PHSS-1-06

بٍىلىجٍب دٍىاًٍت][PHBM-1-04
حكٌىلىجٍب صٍذالًٍت][PHPT-6-04
حبرٌخ وأخالقٍبث وحشزٌعبث الصٍذلت[PHSS-0-
]03
اإلًشبء العلوً ببللغت االًجلٍزٌت][PHSS-7-06

2

الثالثبء

12/09/2017

البٍىلىجٍب الٌببحٍت][BOTN101
كٍوٍبء صٍذلٍت]1 [PHCC-6-01
الصٍذلت الصٌبعٍت](2) [PHCT503
بٍىلىجٍب ًببحٍت][PHPC-2-01
صٍذلت صٌبعٍت][PHPT-7-02
ههبراث حىاصل][PHSS-0-04

حخلٍق دوائً][PHCC-9-05
إسعبف أولً][PHSS-0-05
صٍذلت جزثىهٍت][PHSS-9-06
الكٍوٍبء العبهت][CHEM101
كٍوٍبء عبهت والعضىٌت][PHCC-1-03
هزاقبت األدوٌت][PHCC-9-01

3

األربعبء

13/09/2017

الوعلىهبث الذوائٍت والخذاخل الذوائً
][PHCT507
علن األدوٌت]2 [PHPP-6-02
صٍذلت سزٌزٌت وصٍذلت هسخشفٍبث
][PHPT-0-06
علن األدوٌت](2) [PHRM302
علن األدوٌت](3) [PHRM401

4

الخوٍس

14/09/2017

الكٍوٍبء الذوائٍت](2) [CHEM401
كٍوٍبء صٍذلٍت]2 [PHCC-7-01
الصٍذالًٍبث](2) [PHCT301
صٍذالًٍبث]2 [PHPT-5-03

الكٍوٍبء العضىٌت الصٍذالًٍت](1) [CHEM201
كٍوٍبء عضىٌت صٍذالًٍت]1 [PHCC-2-04
حشزٌخ وًسج][PHSS-2-03
طفٍلٍبث وفطزٌبث][PHBM-6-05
الطفٍلٍبث وعلن األهزاض][PARA501
الكٍوٍبء السزٌزٌت][CLIN402
كٍوٍبء دٍىٌت سزٌزٌت][PHBM-8-04

الكٍوٍبء الذٍىٌت الخطبٍقٍت][BIOC302
الخذلٍل اَلً][CHEM204
اخخٍبري]4-1 [ELEC401
حذلٍل آلً][PHAC-5-06
بٍىلىجٍب جزٌئٍت][PHBM-4-04
كٍوٍبء دٍىٌت عبهت]2 [PHBM-5-02
فٍزٌبء عبهت][PHSS-1-05
حصوٍن الذواء][CHEM501
سوىم حطبٍقٍت وشزعٍت][PHPP-8-05
كٍوٍبء دوائٍت  :حصوٍن الذواء][PHCC-9-02
حصوٍن وحزكٍب الجزع الذوائٍت][PHCT506
ثببحٍت ودزكٍت الذواء][PHCT501
الصٍذلت الذٍىٌت ودزكٍت الذواء][PHCT504
صٍذلت دٍىٌت ودزائك الذواء][PHPT-8-02

فٍزٌىلىجٍب وفٍزٌىلىجٍب هزضٍّت[PHPP-3-
]06
صٍذالًٍبث]1 [PHPT-4-03
إدصبء دٍىي][PHSS-2-02
هصطلذبث صٍذالًٍت ببللغت االًجلٍزٌت[PHSS-
]4-06

اخخٍبري]4-2 [ELEC402
كٍوٍبء غذائٍت][PHAC-8-03
دهىٌبث وهٌبعٍبث][PHBM-0-01
جزاثٍن وفٍزوسبث][PHBM-7-03
هىاد صٍذالًٍت هشعت][PHCC-9-03
الخعقٍن والصٍذلت اإلشعبعٍت][PHCT403

االهخذبى الٌهبئً الذورة الخكوٍلٍت2016/2017
م

الٌوم

5

السبج

التارٌخ

09:00AM-10:30AM

الكٍوٍبء الذٍىٌت][BIOC301
كٍوٍبء دٍىٌت عبهت]1 [PHBM-4-02
اللقبدبث والوىاد الووٌعت][PHRE-1-14
علن األهزاض][PHSS-5-05
عقبقٍز]1 [PHPC-4-05
7162/9/61
هسخذضزاث حجوٍلٍت][PHRE-1-06
حلىد بٍئت ووببئٍبث][PHRE-1-08
حزوٌج وحسىٌق واقخصبد صٍذالًً[PHSS-
]0-02

02:00PM-03:30PM

امتحان وطنً

كٍوٍبء حذلٍلٍت صٍذالًٍت]1 [PHAC-3-04
كٍوٍبء عضىٌت صٍذالًٍت]2 [PHCC-3-02
علن األدوٌت الجزٌئً][PHPP-8-01
هذخل الى الصٍذلت][PHPT-3-01
كٍوٍبء حذلٍلٍت صٍذالًٍت]2 [PHAC-4-01
دسبببث صٍذالًٍت][PHPT-1-07
حقبًت دٍىٌت فً الصٍذلت][PHSS-7-05
فٍزٌبء ح وفٍزٌبء ص)دسبببث ص (
][PHYS102
كٍوٍبء العقبقٍز](1) [COGN301
كٍوٍبء العقبقٍز](2) [COGN302
كٍوٍبء العقبقٍز][PHPC-6-03

مالحظة:1
تم نقل امتحان مقررات الفترة الثانٌة فً ٌوم السبت  7112/9/11من الفترة الثانٌة الى الفترة الثالثة وتم تعدٌل وقت الفترة الثالثة لٌصبح من الساعة  7الى
الساعة .3.1
مالحظة :7
ٌجري امتحان المالزمة الكتابً الساعة التاسعة صباحا من ٌوم األحد ٌ 7112/9/12عقبه مباشرة االمتحان الشفهً

