كهٍت انظٍذنت

االيخذبٌ انُهبئً انفظم األول2017/2018
م

الٌوم

التارٌخ

1

انسبج

13/01/2018

2

األدذ

14/01/2018

3

االثٍٍُ

15/01/2018

4

انثالثبء

16/01/2018

5

األربعبء

17/01/2018

6

انخًٍس 18/01/2018

7

انسبج

20/01/2018

09009-0099
انكًٍٍبء انعبيت][CHEM101
كًٍٍبء عبيت والعضىٌت][PHCC-1-03
ثببحٍت ودزكٍت انذواء][PHCT501
طٍذنت دٍىٌت ودزائك انذواء][PHPT-8-02
اخخٍبري]4-2 [ELEC402
كًٍٍبء غذائٍت][PHAC-8-03
حغذٌت و ودًٍبث][PHRE-1-04
انفذض انذوائً وانخعمٍى][MICR401
انظٍذالٍَبث](2) [PHCT301
طٍذالٍَبث]2 [PHPT-5-03
طٍذنت جزثىيٍت][PHSS-9-06
انطفٍهٍبث وعهى األيزاع][PARA501
طفٍهٍبث وفطزٌبث][PHBM-6-05
يهبراث حىاطم][PHSS-0-04
اخخٍبري]4-1 [ELEC401
ديىٌبث ويُبعٍبث][PHBM-0-01
بٍىنىجٍب جشٌئٍت][PHBM-4-04
دسبببث طٍذالٍَت][PHPT-1-07
يسخذضزاث حجًٍهٍت][PHRE-1-06
فٍشٌبء ح وفٍشٌبء ص)دسبببث ص (
][PHYS102
بٍىنىجٍب دٍىاٍَت][PHBM-1-04
حمبَت دٍىٌت فً انظٍذنت][PHSS-7-05

03009-00099
عهى األدوٌت]1 [PHPP-5-01
عهى انسًىو][PHPP-7-04
عهى األدوٌت](1) [PHRM301
عهى انسًىو وانطب انشزعً][TOXC401
انكًٍٍبء انعضىٌت انظٍذالٍَت )(2
][CHEM202
كًٍٍبء عضىٌت طٍذالٍَت]2 [PHCC-3-02
هُذست وراثٍت][PHRE-1-02
االخخٍبري]5-1 [ELEC501
سًىو حطبٍمٍت وشزعٍت][PHPP-8-05
عهى األدوٌت انجشٌئً][PHPP-8-01
فٍشٌبء عبيت][PHSS-1-05
انفٍشٌبء انعبيت][PHYS101
انكًٍٍبء انسزٌزٌت][CLIN402
كًٍٍبء دٍىٌت سزٌزٌت][PHBM-8-04
حشزٌخ وَسج][PHSS-2-03
انكًٍٍبء انذٍىٌت][BIOC301
عهى انعمبلٍز](2) [COGN202
كًٍٍبء دٍىٌت عبيت]1 [PHBM-4-02
عمبلٍز]2 [PHPC-5-04
كًٍٍبء حذهٍهٍت طٍذالٍَت]1 [PHAC-3-04
يظطهذبث طٍذالٍَت ببنهغت االَجهٍشٌت
][PHSS-4-06
كٌمٌاء عامة وتحلٌلٌة

3009-0099
حظًٍى انذواء][CHEM501
حخهٍك دوائً][PHCC-9-05
فٍشٌىنىجٍب وفٍشٌىنىجٍب يزضٍّت[PHPP-
]3-06
رٌبضٍبث ص][PHSS-1-06

طٍذنت فٍشٌبئٍت][PHAC-3-05
عهى األدوٌت]2 [PHPP-6-02
عهى األدوٌت](2) [PHRM302
عهى األدوٌت](3) [PHRM401
انظٍذنت انظُبعٍت](1) [PHCT502
حكُىنىجٍب طٍذالٍَت][PHPT-6-04
كًٍٍبء انعمبلٍز](1) [COGN301
كًٍٍبء طٍذنٍت]2 [PHCC-7-01
كًٍٍبء انعمبلٍز][PHPC-6-03
طٍذنت انًشفى][PHCT402
طٍذنت سزٌزٌت وطٍذنت يسخشفٍبث
][PHPT-0-06
إسعبف أونً][PHSS-0-05

حهىد بٍئت ووببئٍبث][PHRE-1-08
اإلَشبء انعهًً ببنهغت االَجهٍشٌت[PHSS-7-
]06
كًٍٍبء طٍذنٍت]1 [PHCC-6-01
ضًبٌ انجىدة فً انظٍذنت][PHRE-1-10

انًكزوبٍىنىجٍت انخطبٍمٍت][MICR302
جزاثٍى وفٍزوسبث][PHBM-7-03
إدظبء دٍىي][PHSS-2-02
طٍذالٍَبث]1 [PHPT-4-03
انهمبدبث وانًىاد انًًُعت][PHRE-1-14

8

األدذ

21/01/2018

9

االثٍٍُ

22/01/2018

10

انثالثبء

اإلعالٌ وانخسىق فً انظٍذنت][MARK501
عمبلٍز]1 [PHPC-4-05
23/01/2018
حزوٌج وحسىٌك والخظبد طٍذالًَ[PHSS-0-
]02

بٍىنىجٍب َببحٍت][PHPC-2-01

11

األربعبء

كًٍٍبء دوائٍت  :حظًٍى انذواء][PHCC-9-02
 24/01/2018حظًٍى وحزكٍب انجزع انذوائٍت][PHCT506
يذخم انى انظٍذنت][PHPT-3-01

انظٍذنت انظُبعٍت](2) [PHCT503
طٍذنت طُبعٍت][PHPT-7-02

12

انخًٍس 25/01/2018

كًٍٍبء عضىٌت طٍذالٍَت ]1 [PHCC-2-04
يىاد طٍذالٍَت يشعت][PHCC-9-03
انخعمٍى وانظٍذنت اإلشعبعٍت][PHCT403

طٍذنت انًجخًع وانخذرٌب انظٍذالًَ
][PHCT401
يالسيت]1 [PHSS-4-07

انخذهٍم اَنً][CHEM204
حذهٍم آنً][PHAC-5-06
انكًٍٍبء انذٍىٌت انخطبٍمٍت][BIOC302
كًٍٍبء دٍىٌت عبيت]2 [PHBM-5-02
يزالبت األدوٌت][PHCC-9-01
انًزالبت انذوائٍت][PHCT505
انًعهىيبث انذوائٍت وانخذاخم انذوائً
][PHCT507
عهى األيزاع][PHSS-5-05
كًٍٍبء حذهٍهٍت طٍذالٍَت]2 [PHAC-4-01

حبرٌخ وأخاللٍبث وحشزٌعبث انظٍذنت
][PHSS-0-03
السلوك المهنً

مالحظات  :على كافة الطالب التقٌد بالتعلٌمات االمتحانٌة األتٌة :
-1الحضور قبل الوقت المحدد بربع ساعة مصطحبٌن معهم:ا-قلم رصاص HPوممحاة ب-قلم أزرق ناشف ج-الهوٌة الشخصٌة اضافة الى هوٌة الطالب
-2فً حال تقدٌم الطالب المتحانٌن فً ان واحد وبنفس الفترة االمتحانٌة ٌعطى ضعف الوقت المخصص لالمتحان الواحد
-3عدم مغادرة القاعة االمتحانٌة قبل تسلٌم كافة األوراق االمتحانٌة واألسئلة والمسودات الى رئٌس القاعة بعد التأكد من كتابة االسم على األوراق المسلمة
ٌ-4منع ادخال الهاتف الخلٌوي الى قاعة االمتحان وفً حال وجودة ٌتم فصل الطاقة عن الهاتف وٌسلم لرئٌس القاعة عند الدخول لقاعة االمتحان
ٌ-5منع الكتابة على األٌدي أوالطاوالت أو الحائط.

رئٌس قسم البرامج

رئٌس الهٌئة االدارٌة

النائب االداري

عمٌد كلٌة الصٌدلة

