
                     

 

 

 جدول امتحانات برنامج الصٌدلة اإلكلٌنٌكٌة           
 2019/2020الفصل الدراسً الثانً للعام الجامعً            

 

 لن ٌسمح ألي طالب دخول الحرم الجامعً بدون ارتداء الكمامة الطبٌة . -2   صباحا.   9.30جمٌع االمتحانات تعقد من الساعة -1
 . 2020/ 2019لن ٌسمح ألي طالب بدخول االمتحان بدون كارنٌه الكلٌة للعام الجامعً -4     .ٌحظر على جمٌع الطالب دخول لجان االمتحانات ومعهم التلٌفون المحمول -3

 عمٌد الكلٌة                    المشرف على شئون طالب البرنامج                     المنسق العام لبرنامج الصٌدلة اإلكلٌنٌكٌة                                         

 ) أ.د / نهلة السٌد العشماوي (                      25/6/2020 ) أ.د / شٌرٌن فاروق حماد (                                                                        

 الٌوم
 المستوى الخامس المستوى الرابع المستوى الثالث المستوى الثانً المستوى األول

 الزمن المقرر الزمن المقرر الزمن المقرر الزمن المقرر الزمن المقرر

       9/7/2020الخمٌس 
 (1علم األدوٌة )

 2 عالج امراض االطفال 2
 (2علم األدوٌة )

 10/7/2020الجمعه 
ك.عضوٌة 

2 
     2 2ك.طبٌة    2

           11/7/2020 السبــت

   2 صحة عامة وطب وقائى   2 3ك.عضوٌة    12/7/2020 األحــــد

           13/7/2020 االثنٌــن

 2 1عقاقٌر 14/7/2020الثالثاء 

 2 (1عقاقٌر )ك. 

تشرٌعات       
 صٌدلٌة

1 

 2 معالجة دوائٌة         15/7/2020األربعاء 

   16/7/2020الخمٌس
مٌكروبٌولوجى 

 عام ومناعة
   2 ك.حٌوٌة اكلٌنٌكٌة   3

   2 علم النفس 17/7/2020الجمعه 
الرقابة النوعٌة 
 لالدوٌة العشبٌة

2     

           18/7/2020السبت 

 2 عالج امراض الجهاز الهضمى         19/7/2020األحد 

 20/7/2020االثنٌن
رٌاضٌات 
 واحصاء

2 
 اشكال صٌدلٌة

1 
2       

     21/7/2020الثالثاء 
الصٌدلة الحٌوٌة 
 وحركٌة الدواء

2     

 22/7/2020االربعاء 
علم 

 األنسجة
2   

ممارسة الصٌدلة 
 األهلٌة

2 

 GMP مادة اختٌارٌة 

2   Applied Industrial 
Pharmacy 

           23/7/2020الخمٌس 

 2 عالج امراض القلب         24/7/2020 الجمعه

           25/7/2020 السبت

   2 تفاعالت ادوٌة 2 اسعافات اولٌة     26/7/2020 االحد

 27/7/2020 االثنٌن
ك.تحلٌلٌة 

 1صٌدلٌة 
2         

 28/7/2020 الثالثاء
صٌدلة 
 طبٌعٌة

2 
 2 (1ك.حٌوٌة )

   2 العالج باالعشاب  
 1 تحلٌل آلً

 1 عالج االمراض الجلدٌة         29/7/2020 االربعاء

           30/7/2020 الخمٌس

           31/7/2020الجمعه 

           1/8/2020 السبت

           2/8/2020االحد 

           3/8/2020 األثنٌن

           4/8/2020 الثالثاء

           5/8/2020 األربعاء

 2 عالج امراض الجهاز التنفسى         6/8/2020 الخمٌس

   1 تسوٌق االدوٌة 2 طفٌلٌات     7/8/2020 الجمعة

 2 التقنٌة الصٌلٌة     8/8/2020 السبت
التحلٌل الصٌدلى 

 والرقابة
2   

           9/8/2020 دــــاألح

 1 دوائٌة معلومات         10/8/2020 األثنٌن

           11/8/2020الُثالثاء 

 12/8/2020 األربعاء
 توجٌه
 صٌدلى

 2 باثولوجً   2
 (2ص.إكلٌنٌكٌة )

2   
 سموم و ك. شرعٌة

           13/8/2020 الخمٌس

           14/8/2020 الجمعة

         15/8/2020 السبت

 مادة اختٌارٌة

Advanced Analytical 2 

Cosmetics 

 


