برنــامج الساعـــات المعتمدة

توزيع االماكن االمتحانات  mid termللفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2017/2016
اليوم

السبت
2017/3/25

المقرر

عدد
الطالب

 الرقابه النوعيه الميكروبيولوجيه
و الفارماكولوجية
 ميكروبيولجيا طبية

( )71
( )87





 صيدالنيات 1

()83




 صيدلة حيويه وحركية الدواء
 ميكروبيولوجية عامه

االثنين
2017/3/27

مدرج صغير الدور الثاني () 35

9.30 - 9

مدرج صغير الدور الثالث ()36
مدرج صغير الدور الثاني () 43
مدرج صغير الدور الثالث ()44

10.30- 10

مدرج صغير الدور الثاني () 42

11.30-11

مدرج صغير الدور الثالث ()41

() 103



مدرج صغير الدور الثاني () 34
مدرج صغير الدور الثالث ()34
مدرج صغير الدور الرابع ()35

12.30 -12

() 83



مدرج صغير الدور الثاني () 42
مدرج صغير الدور الثالث ()41

1.30 – 1

()21



 كيمياء طبية 1

() 93



مدرج صغير الدور الثاني () 40
مدرج صغير الدور الثالث ()40
سيمينار الدور الثاني ()13

 علم التشريح واألنسجة

()81



مدرج صغير الدور الثاني () 40
مدرج صغير الدور الثالث ()41

 كيمياء طبية 2

() 99



مدرج صغير الدور الثاني () 40
مدرج صغير الدور الثالث ()40



سيمينار الدور الثاني ()19

 كيمياء غير متجانسه الحلقات
والكيمياء الفراغية
 البيولوجيا الجزيئية

( )84
() 6





مدرج صغير الدور الثاني () 42

 الرقابة النوعية التحليلية

() 70

 صحه عامه وطفيليات

() 77

 ك .تحليليه صيدلية 1

() 86











 علم وظائف االعضاء

االحد
2017/3/26

المكان

الزمن

 المسح الفارماكولوجي

() 105

 صيدالنيات 3
 كيمياء فيزيائية وغير عضويه

()16
()15

مدرج صغير الدور الثاني ()21

مدرج صغير الدور الثالث ()42
سيمينار الدور الثاني ()6
مدرج صغير الدور الثاني () 35
مدرج صغير الدور الثالث ()35
مدرج صغير الدور الثاني () 38
مدرج صغير الدور الثالث ()39
مدرج صغير الدور الثاني () 43
مدرج صغير الدور الثالث ()43

2.30 – 2
10.30 - 10

11.30- 11

12.30- 12

1.30- 1
2.30 – 2
9.30 – 9
10.30 – 10
11.30 – 11

مدرج صغير الدور الثاني () 35
مدرج صغير الدور الثالث ()35

مدرج صغير الدور الرابع ()35
* مدرج صغير الدور الثاني ()16
* مدرج صغير الدور الثاني ()15

12.30 – 12

2.30 – 2

برنــامج الساعـــات المعتمدة

الثالثاء
2017/3/28

االربعاء
2017/3/29

الخميس
2017/3/30

 علم االدوية 2

() 79

 كيمياء عضوية صيدلية 1

() 97

 الصيدلية االكلينيكية 2

() 108

 صيدالنيات 2

() 80

 الصيدلة الفيزيائية
 تصميم انظمه االيتاء الدوائي

()18
()10

 تصميم االدوية 2

( )68

 الكيمياء الحيوية 2

()99

 احصائيات حيوية

()93

 كيمياء حيوية اكلينيكية

()102

 كيمياء عقاقير 1

()84

 رياضيات للصيدلة

() 14

 صيدلة صناعيه 1

( )89

 عقاقير 1

()82

 توكيد الجودة 1

()102

 تحليل الي

() 83

 نبات طبي

() 19

 صيدلة صناعيه 2
 توكيد الجودة 2

()9
()19





































مدرج صغير الدور الثاني () 40
معمل االدوية والسموم ()39( )303

10.30 – 10

مدرج صغير الدور الثاني () 35
معمل الصيدالنيات ()35( )245

11.30-11

معمل الصيدالنيات ()27( )246
مدرج صغير الدور الثاني () 35
معمل الصيدالنيات ()35( )245

12.30- 12

معمل الصيدالنيات ()38( )246
مدرج صغير الدور الثاني () 40
معمل الصيدالنيات ()40( )245
مدرج الصغير الدور الثاني () 18

1.30 – 1
2.30 – 2

مدرج صغير الدور الثاني () 10
مدرج صغير الدور الثاني () 34
مدرج صغير الدور الثالث ()34
مدرج صغير الدور الثاني () 45
مدرج صغير الدور الثالث ()44

9.30 – 9

10.30-10

مدرج صغير الدور الثاني () 35
مدرج صغير الدور الثالث ()35

11.30- 11

مدرج صغير الدور الرابع ()23
مدرج صغير الدور الثاني () 35
مدرج صغير الدور الثالث ()35

12.30-12

مدرج صغير الدور الرابع ()32
مدرج صغير الدور الثاني () 42
مدرج صغير الدور الثالث ()42
سيمينار الدور الثاني ()14
مدرج صغير الدور الثاني () 45
مدرج صغير الدور الثالث ()45
مدرج صغير الدور الثاني () 41
مدرج صغير الدور الثالث ()41

1.30- 1
2.30- 2

10.30 -10
11.30-11

مدرج صغير الدور الثاني () 35
مدرج صغير الدور الثالث ()35

12.30-12

مدرج صغير الدور الرابع ()32
مدرج صغير الدور الثاني () 43
مدرج صغير الدور الثالث ()40

مدرج صغير الدور الثاني

1.30- 1

2.30-2

