
 

 

  

 الصيذلت كليت
 

 

 2018/2019  الصيفي الفصل  الٌهبئي االهخحبى  

 09:00AM-10:30AM 11:00AM-12:30PM 01:00PM-02:30PM التارٌخ الٌوم م

 31/08/2019 السبج 1
 [PHCC-1-03] والعضىيت عبهت كيويبء

 [PHPP-7-04] السوىم علن
 [PHRE-1-04] وحويبث و حغذيت

 [PHCC-2-04] 1 صيذالًيت عضىيت كيويبء
 [PHPP-6-02] 2 األدويت علن

 [PHPP-8-01] الجزيئي األدويت علن

 [PHCC-3-02] 2 صيذالًيت عضىيت كيويبء
 [PHPC-6-03] العقبقيز كيويبء

 01/09/2019 األحذ 2
 [PHCC-9-01] األدويت هزاقبت

 [PHPT-5-03] 2 صيذالًيبث
 [PHSS-2-03] وًسج حشزيح

 [PHCC-7-01] 2  صيذليت كيويبء
 [PHRE-1-06] حجويليت هسخحضزاث

 

 02/09/2019 االثٌيي 3
 [PHCC-9-05] دوائي حخليق

 [PHPP-3-06] هزضيّت وفيزيىلىجيب فيزيىلىجيب

 [PHBM-6-05] وفطزيبث طفيليبث
 [PHSS-0-05] أولي إسعبف

 [PHSS-7-06] االًجليزيت ببللغت العلوي اإلًشبء
 

 03/09/2019 الثالثبء 4
 [PHCC-9-02] الذواء حصوين : دوائيت كيويبء

 [PHPC-2-01] ًببحيت بيىلىجيب
 [PHRE-1-02] وراثيت هٌذست

 [PHPC-4-05] 1 عقبقيز
 [PHPP-5-01] 1 األدويت علن

 [PHSS-0-03] الصيذلت وحشزيعبث وأخالقيبث حبريخ

 [PHBM-5-02] 2  عبهت حيىيت كيويبء
 [PHCC-9-03] هشعت صيذالًيت هىاد
 [PHSS-4-06] االًجليزيت ببللغت صيذالًيت هصطلحبث

 04/09/2019 األربعبء 5
 [PHAC-8-03] غذائيت كيويبء
 [PHSS-5-05] األهزاض علن

 [PHSS-9-06] جزثىهيت صيذلت

 [PHRE-1-10] الصيذلت في الجىدة ضوبى
 [PHSS-2-02] حيىي إحصبء

 

 05/09/2019 الخويس 6

 [PHPP-8-05] وشزعيت حطبيقيت سوىم
 [PHPT-0-06] هسخشفيبث وصيذلت سزيزيت صيذلت

 [PHPT-7-02] صٌبعيت صيذلت
 [PHSS-0-02] صيذالًي واقخصبد وحسىيق حزويج

 [PHBM-0-01] وهٌبعيبث دهىيبث
 [PHBM-4-04] جزيئيت بيىلىجيب

 [PHRE-1-14] الووٌعت والوىاد اللقبحبث
 

N.A 

ُا  (9:00) الساعة 7/9/2019 ٌوم السبت الواقع فً 2ٌجري االمتحان الكتابً لمقرر المالزمة   . باحا
 . باحا (10:00) الساعة 8/9/2019 ٌوم األحد الواقع ف2ًٌجري االمتحان الشفهً لمقرر المالزمة 

 .12/9/2019أخر موعد لتقدٌم مشروع التخرج ٌوم األربعاء الواقع فً 

 : اآلتٌة االمتحانٌة بالتعلٌمات التقٌد الطالب كافة على : مالحظات
 - - الطالب هوٌة الى اضافة الشخ ٌة الهوٌة ج ناشف أزرق قلم ب وممحاة HP - - ر اص قلم ا:معهم م طحبٌن ساعة بربع المحدد الوقت قبل الحضور 1
 - الواحد لالمتحان المخ ص الوقت ضعف ٌعطى االمتحانٌة الفترة وبنفس واحد إن فً المتحانٌن الطالب تقدٌم حال فً 2
 - المسلمة األوراق على االسم كتابة من التأكد بعد القاعة رئٌس إلى والمسودات واألسئلة االمتحانٌة األوراق كافة تسلٌم قبل االمتحانٌة القاعة مغادرة عدم 3
 - االمتحان لقاعة الدخول عند القاعة لرئٌس وٌسلم الهاتف عن الطاقة ف ل ٌتم وجودة حال وفً االمتحان قاعة إلى الخلوي الهاتف إدخال ٌمنع 4
 ‘ طالحائ أو والطاوالت األٌدي على الكتابة ٌمنع 5

 

 ةال ٌدل كلٌة عمٌد اإلداري                              النائب البرامج                             قسم  رئٌسة  اإلدارٌة                                 رئٌس الهٌئة



 

 

 


