
 

 

  

 الصيدلة كلية
 

 

 2022/2023برنامج االمتحان النظري للفصل األول للعام 

 09:00AM-10:30AM 11:00AM-12:30PM 01:00PM-02:30PM التاريخ اليوم م

 07/01/2023 السبت 1
-PHCC-1] والعضوية عامة كيمياء

03] 
 [PHCC-7-01] 2  صيدلية كيمياء

-PHCC-2] 1 صيدالنية عضوية كيمياء
04] 

 [PHPP-6-02] 2 األدوية علم

-PHCC-3] 2 صيدالنية عضوية كيمياء
02] 

 [PHPT-7-02] صناعية صيدلة

 08/01/2023 األحد 2
 [PHBM-0-01] ومناعيات دمويات
-PHBM-5] 2  عامة حيوية كيمياء

02] 

 [PHCC-9-01] األدوية مراقبة
 [PHSS-9-06] جرثومية صيدلة

 [PHBM-4-02] 1 عامة حيوية كيمياء
 [PHBM-6-05] وفطريات طفيليات

ن 3  09/01/2023 االثني  

 2 صيدالنية تحليلية كيمياء
[PHAC-4-01] 

عية تطبيقية سموم -PHPP-8] وشر
05] 

-PHAC-3] 1 صيدالنية تحليلية كيمياء
04] 

 [PHRE-1-04] وحميات و تغذية

 [PHBM-1-04] حيوانية بيولوجيا
وسات جراثيم  [PHBM-7-03] وفي 

 10/01/2023 الثالثاء 4
 [PHPC-2-01] نباتية بيولوجيا
ن اإلنشاء ية باللغة العلم   االنجلي  

[PHSS-7-06] 

ن تحليل  [PHAC-5-06] آل 
 [PHSS-4-07] 1 مالزمة

 [PHAC-8-03] غذائية كيمياء
 [PHRE-1-02] وراثية هندسة

 11/01/2023 األربعاء 5
 [PHCC-6-01] 1 صيدلية كيمياء
 [PHRE-1-08] ووبائيات بيئة تلوث

 [PHCC-9-03] مشعة صيدالنية مواد
 [PHPT-4-03] 1 صيدالنيات

 [PHPT-5-03] 2 صيدالنيات
 [PHSS-1-06] ص رياضيات



 

 

 14/01/2023 السبت 6
ن  [PHPC-4-05] 1 عقاقي 

 [PHPP-7-04] السموم علم
ن  [PHPC-5-04] 2  عقاقي 
ياء  [PHSS-1-05] عامة في  

ن تخليق  
 
 [PHCC-9-05] دوائ

يولوجيا يولوجيا في    مرضّية وفي  
[PHPP-3-06] 

 15/01/2023 األحد 7
يائية صيدلة  [PHAC-3-05] في  
 الدواء وحرائك حيوية صيدلة

[PHPT-8-02] 

 [PHPT-1-07] صيدالنية حسابات
 [PHSS-0-04] تواصل مهارات

ن واقتصاد وتسويق تروي    ج  
 
 صيدالئ

[PHSS-0-02] 
ية باللغة صيدالنية مصطلحات  االنجلي  

[PHSS-4-06] 

ن 8  16/01/2023 االثني  
 [PHPT-6-04] صيدالنية تكنولوجيا
 [PHSS-5-05] األمراض علم

ن األدوية علم  
 [PHPP-8-01] الجزيئ 

ن حيوية تقانة  
 
 [PHSS-7-05] الصيدلة ف

ن الجودة ضمان  
 
-PHRE-1] الصيدلة ف

10] 
-PHRE-1] الممنعة والمواد اللقاحات

14] 

 17/01/2023 الثالثاء 9
ن كيمياء  [PHPC-6-03] العقاقي 
 [PHSS-2-02] حيوي إحصاء

 [PHPP-5-01] 1 األدوية علم
ي    ح  [PHSS-2-03] ونسج تشر

 [PHPT-3-01] الصيدلة ال مدخل
ات  [PHRE-1-06] تجميلية مستحض 

 18/01/2023 األربعاء 10

 الدواء تصميم : دوائية كيمياء
[PHCC-9-02] 

يعات وأخالقيات تاري    خ  وتشر
 [PHSS-0-03] الصيدلة

 [PHBM-4-04] جزيئية بيولوجيا
ن إسعاف  [PHSS-0-05] أول 

 [PHBM-8-04] شيرية حيوية كيمياء
 مستشفيات وصيدلة شيرية صيدلة

[PHPT-0-06] 

 
 .ظهرا   (11.15، واالمتحان الشفهي في نفس اليوم الساعة )(11.00وحتى الساعة ) ( صباحا   9.30 الساعة ) 2023 /21/1 في  الواقع السبت يوم  2ن الكتابي لمقرر المالزمة يجري االمتحا

 : اآلتية االمتحانية بالتعليمات التقيد الطالب كافة على : مالحظات

 - - الطالب هوية الى اضافة الشخصية الهوية ج ناشف أزرق قلم ب وممحاة HP - - رصاص قلم ا:معهم مصطحبين ساعة بربع المحدد الوقت قبل الحضور 1
 - الواحد لالمتحان المخصص الوقت ضعف يعطى االمتحانية الفترة وبنفس واحد آن في المتحانين الطالب تقديم حال في 2
 - المسلمة األوراق على االسم كتابة من التأكد بعد القاعة رئيس إلى والمسودات واألسئلة االمتحانية األوراق كافة تسليم قبل االمتحانية القاعة مغادرة عدم 3
 - االمتحان لقاعة الدخول عند القاعة لرئيس ويسلم الهاتف عن الطاقة فصل يتم وجودة حال وفي االمتحان قاعة إلى الخلوي الهاتف إدخال يمنع 4
 ‘ طاأليدي والطاوالت أو الحائيمنع الكتابة على  5
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