كـــىٍت اىصٍذهــــة
االمتحان النهائً للفصل الثانً 2019/2018
م

الٌوم

التارٌخ

09:00AM-10:30AM

11:00AM-12:30PM

01:00PM-02:30PM

1

اىسبج

25/05/2019

مٍٍَبء ححيٍيٍت صٍذالٍّت]1 [PHAC-3-04
عيٌ األدوٌت]1 [PHPP-5-01

دٍىٌبث وٍْبعٍبث][PHBM-0-01
مٍٍَبء صٍذىٍت]1 [PHCC-6-01

مٍٍَبء عضىٌت صٍذالٍّت1 [PHCC-2-
]04

2

األحذ

26/05/2019

رٌبضٍبث ص][PHSS-1-06

مٍٍَبء دوائٍت  :حصٌٍَ اىذواء][PHCC-9-02

3

االثٍِْ

27/05/2019

حغذٌت و وحٍَبث][PHRE-1-04
صٍذىت حٍىٌت وحزائل اىذواء][PHPT-8-02

مٍٍَبء عبٍت والعضىٌت][PHCC-1-03
إسعبف أوىً][PHSS-0-05

4

اىثالثبء

28/05/2019

مٍٍَبء عضىٌت صٍذالٍّت]2 [PHCC-3-02

حشزٌح وّسج][PHSS-2-03

5

األربعبء

29/05/2019

ٍزاقبت األدوٌت][PHCC-9-01
عيٌ األدوٌت اىجشٌئً][PHPP-8-01

مٍٍَبء ححيٍيٍت صٍذالٍّت]2 [PHAC-4-01

6

اىخٍَس

30/05/2019

بٍىىىجٍب حٍىاٍّت][PHBM-1-04
صٍذالٍّبث]1 [PHPT-4-03

عيٌ اىسَىً][PHPP-7-04
ٍصطيحبث صٍذالٍّت ببىيغت االّجيٍشٌت[PHSS-
]4-06
صٍذىت جزثىٍٍت][PHSS-9-06

ححيٍو آىً][PHAC-5-06
ٍذخو اىى اىصٍذىت][PHPT-3-01

7

اىسبج

01/06/2019

مٍٍَبء اىعقبقٍز][PHPC-6-03
إحصبء حٍىي][PHSS-2-02

فٍشٌىىىجٍب وفٍشٌىىىجٍب ٍزضٍّت[PHPP-
]3-06

8

األحذ

02/06/2019

مٍٍَبء حٍىٌت سزٌزٌت][PHBM-8-04
حزوٌج وحسىٌق واقخصبد صٍذالًّ[PHSS-0-
]02
جزاثٌٍ وفٍزوسبث][PHBM-7-03
حبرٌخ وأخالقٍبث وحشزٌعبث اىصٍذىت[PHSS-
]0-03

مٍٍَبء حٍىٌت عبٍت]1 [PHBM-4-02

طفٍيٍبث وفطزٌبث][PHBM-6-05
اإلّشبء اىعيًَ ببىيغت االّجيٍشٌت[PHSS-
]7-06

فٍشٌبء عبٍت][PHSS-1-05

9

االثٍِْ

03/06/2019

صٍذىت فٍشٌبئٍت][PHAC-3-05

سَىً حطبٍقٍت وشزعٍت][PHPP-8-05
حنْىىىجٍب صٍذالٍّت][PHPT-6-04

صٍذىت صْبعٍت][PHPT-7-02
هْذست وراثٍت][PHRE-1-02

10

اىسبج

08/06/2019

مٍٍَبء غذائٍت][PHAC-8-03
عيٌ األٍزاض][PHSS-5-05

حخيٍق دوائً][PHCC-9-05
اىيقبحبث واىَىاد اىََْعت][PHRE-1-14
ٍهبراث حىاصو][PHSS-0-04

عيٌ األدوٌت]2 [PHPP-6-02

11

األحذ

09/06/2019

بٍىىىجٍب جشٌئٍت][PHBM-4-04
حيىد بٍئت ووببئٍبث][PHRE-1-08

بٍىىىجٍب ّببحٍت][PHPC-2-01

عقبقٍز]2 [PHPC-5-04
ضَبُ اىجىدة فً اىصٍذىت][PHRE-1-10
حقبّت حٍىٌت فً اىصٍذىت][PHSS-7-05

12

االثٍِْ

10/06/2019

ٍىاد صٍذالٍّت ٍشعت][PHCC-9-03
عقبقٍز]1 [PHPC-4-05

حسبببث صٍذالٍّت][PHPT-1-07
ٍالسٍت]1 [PHSS-4-07

ٍسخحضزاث حجٍَيٍت][PHRE-1-06
2019/1/27

N.A

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

رئٌس الهٌئة اإلدارٌة

رئٌس قسم البرامج

النائب اإلداري

عمٌد كلٌة الصٌدلة

