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    كلية الصيدلة   
     لدراسات العليا والبحوثا

0202/0202فصل الدراسى االول للعام الجامعى لل الدراسات العليا بيان بأماكن لجان امتحان  

 رقم اللجنة المكان أرقام الجلوس البرنامج

الصحيةدبلوم التغذية فى الرعاية   (1-11 )   .1 فاصل )أ( الدور السادس 

( 03-11) دبلوم التغذية فى الرعاية الصحية   .2 فاصل )أ( الدور السادس 

( 51-01) دبلوم التغذية فى الرعاية الصحية (الدور السادس5مدرج )   0.  

( 13-51) دبلوم التغذية فى الرعاية الصحية   .5 طرقة )ب( الدور السادس 

الرعاية الصحيةدبلوم التغذية فى   (11-51 )   .1 طرقة )ب( الدور السادس 

( 03-51) دبلوم التغذية فى الرعاية الصحية ( الدور السادس2معمل )ب   1.  

( 131-01) دبلوم التغذية فى الرعاية الصحية   .5 فاصل )ج( الدور السادس 

( 123-131) دبلوم التغذية فى الرعاية الصحية   .8 معمل )د( الدور السادس 

التغذية فى الرعاية الصحيةدبلوم   (121-101 )   .0 معمل )د( الدور السادس 

( 113-101) دبلوم التغذية فى الرعاية الصحية   .13 فاصل )أ( الدور الخامس 

( 111-111) دبلوم التغذية فى الرعاية الصحية   .11 فاصل )أ( الدور الخامس 

( 183-111) دبلوم التغذية فى الرعاية الصحية   .12 طرقة )ب( الدور الخامس  

( 101-181) دبلوم التغذية فى الرعاية الصحية   .10 طرقة )ب( الدور الخامس 

( 213-101) دبلوم التغذية فى الرعاية الصحية (الدور الخامس 2معمل )ب   15.  

( 221-211) دبلوم التغذية فى الرعاية الصحية   .11 فاصل )ج( الدور الخامس 

الصحيةدبلوم التغذية فى الرعاية   (221-251 )   .11 معمل )ج( الدور الخامس 

(صيدلة اكلينيكية ماجستير)  (1-11 )   .15 معمل )ج( الدور الخامس 

(صيدلة اكلينيكيةماجستير)  (11-03 )   .18 طرقة )د( الدور الخامس 

+ (صيدلة اكلينيكية)رماجستي  

(عقاقير)ماجستير  

(01 –01)  

(1-1)  

  .10 معمل )د( الدور الخامس
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 رقم اللجنة المكان أرقام الجلوس البرنامج

(ميكروبيولوجيا صيدليةماجستير)  (1 -11) الدور الخامسمعمل )د(    23.  

(أدوية وسموم)ماجستير  (1 -11)   .21 معمل )أ( الدور الرابع 

+(كيمياء صيدليةماجستير)  

(كيمياء تحليليةماجستير)  

(1-2)  

(1-10)  

  .22 معمل )أ( الدور الرابع

(ىكيمياء حيوماجستير)  (1 – 11)   .20 فاصل )أ( الدور الرابع 

+(كيمياء حيوىماجستير)  

دكتوراةللإمتحان شامل   

(11 – 18) 

(1 – 1 ) 

  .25 فاصل )أ( الدور الرابع

   21.  

   21.  

(تكنولوجيا صيدليةماجستير)  (1 – 11)   .25 طرقة )ب( الدور الرابع 

(تكنولوجيا صيدليةماجستير)  (11 – 28)   .28 طرقة )ب( الدور الرابع 

(صيدلة حيويةماجستير)  (1-10 ) (الدور الرابع1معمل )ب   20.  

(11 – 1) دبلوم اليقظة الدوائية (الدور الرابع2معمل )ب   03.  

(25 – 11) دبلوم اليقظة الدوائية   .01 فاصل )ج( الدور الرابع 

الدبلوم المهنى فى الكيمياء الحيوية 

 والتحليل االكلينيكى

(1 – 11)   .02 معمل )ج( الدور الرابع 

الدبلوم المهنى فى الكيمياء الحيوية 

 والتحليل االكلينيكى

(11 – 03)   .00 معمل )ج( الدور الرابع 

الدبلوم المهنى فى الكيمياء الحيوية 

 والتحليل االكلينيكى

(01 – 52)   .05 معمل )د( الدور الرابع 

(11 – 1) دبلوم مستحضرات تجميل   .01 معمل )د( الدور الرابع 

(03 – 11) دبلوم مستحضرات تجميل   .01 فاصل )أ( الدور الثالث 

 دبلوم مستحضرات تجميل+

 +دبلوم ميكروبيولوجيا صيدلية 

 دبلوم رقابة دوائية 

(01 – 01)  

(1 –1)  

(1 – 5)  

الثالثفاصل )أ( الدور   05.  
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 رقم اللجنة المكان أرقام الجلوس البرنامج

( 11-1) دبلوم الصيدلة االكلينيكية   .08 طرقة )ب( الدور الثالث 

( 03-11) دبلوم الصيدلة االكلينيكية   .00 طرقة )ب( الدور الثالث 

( 51-01) دبلوم الصيدلة االكلينيكية (الدور الثالث1معمل )ب   53.  

( 13-51) دبلوم الصيدلة االكلينيكية (الدور الثالث2معمل )ب   51.  

الصيدلة االكلينيكيةدبلوم   (11-51 )   .52 فاصل )ج( الدور الثالث 

( 03-51) دبلوم الصيدلة االكلينيكية   .50 معمل )ج( الدور الثالث 

( 131-01) دبلوم الصيدلة االكلينيكية   .55 معمل )ج( الدور الثالث 

( 123-131) دبلوم الصيدلة االكلينيكية   .51 فاصل )أ( الدور الثانى 

االكلينيكيةدبلوم الصيدلة   (121-101 )   .51 فاصل )أ( الدور الثانى 

( 113-101) دبلوم الصيدلة االكلينيكية   .55 طرقة )ب( الدور الثانى 

( 111-111) دبلوم الصيدلة االكلينيكية   .58 طرقة )ب( الدور الثانى 

( 183-111) دبلوم الصيدلة االكلينيكية (الدور الثانى 1معمل )ب   50.  

( 101-181) دبلوم الصيدلة االكلينيكية (الدور الثانى 2معمل )ب   13.  

( 213-101) دبلوم الصيدلة االكلينيكية   .11 فاصل )ج( الدور الثانى 

( 221-211) دبلوم الصيدلة االكلينيكية   .12 معمل )ج( الدور الثانى 

( 252-221) دبلوم الصيدلة االكلينيكية عمل )ج( الدور الثانىم   10.  

( 132-025)  دبلوم الصيدلة االكلينيكية عمل )د( التحليليةم   15.  
(2323/2321يدهالئحة الجدلافارم دى )  (1-11 )   .11 معمل )د( التحليلية 

(2323/2321يدهالئحة الجدلافارم دى )  (11-03 )   .11 مدرج االتاحة الحيوية  
(2323/2321يدهالئحة الجدلافارم دى )  (01-51 )   .15 مدرج االتاحة الحيوية 
(2323/2321يدهالئحة الجدلافارم دى )  (51-13 )   .18 شئون الطالب الدور االرضى  
(2323/2321يدهالئحة الجدلافارم دى )  

 
(11-51 )   .10 شئون الطالب الدور االرضى 

(2323/2321يدهالئحة الجدلافارم دى )  
 

(51-03 ) ( 1شئون الطالب الدور االول علوى خلف مدرج )   13.  
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 رقم اللجنة المكان أرقام الجلوس البرنامج
(2323/2321يدهالئحة الجدلافارم دى )  (01-131 ) ( 1شئون الطالب الدور االول علوى خلف مدرج )   11.  
(2323/2321يدهالئحة الجدلافارم دى )  (131-123) ئون الطالب الدورالثانى علوى ش   12.  
(2323/2321يدهالئحة الجدلافارم دى )  (121-121) ئون الطالب الدورالثانى علوىش   10.  

الالئحة قبل التعديل فارم دى )

(وما قبله 2310/2323  
(1-11 ) لمصنع التعليمىا   15.  

      ية لشئون وكيل الكل

     ثالدراسات العليا والبحو

 

 )أ.د/أمل مصطفى أبوقمر(  


