
 جبمــعة كــفر الشيخ       

 كلية الصيدلة          

 شئون التعليم والطالة      
 

Kafr El-Sheikh University         

 Faculty of Pharmacy  

  Division of  Student' s Affairs     

 
للفصــل الــدراسي األول من العــام الجــامعى  النظريت  االمتحاناثجــدول 

م7102/7102  

 الفــرقت االولى الفرقة            

 7102الئحت 

 الفــرقت االولى

   7107الئحت

الفرقت  الثالثت الفرقت الفرقت الثانيت

 الرابعت

   الزمن          

 التاريخ 

 عت العاشرة صباحامن السا

72/07/7102السبت     ***عقاقير **نبات عام ونباتات طبية 

   ***ك.العقاقير    72/07/7102االحــــد

72/07/7102االثنين  ***صيدلة إكلينيكية ***أقربازين    

72/07/7102الثالثاء     **إجتماع *علم النفس 

72/07/7102األربعاء    ***طفيليات   

72/07/7102الخميس  
 

 مستحضرات تجميل ***صيدلة صناعية   
 ***مادة إختيارية

21/07/7102السبت      **0ك.عضوية صيدلية 

0/0/7102االثنين  ***صيدلة صناعية     
7/0/7102الثالثاء     ***ك.عضوية *رياضيات 
2/0/7102األربعاء  لوجىميكروبيو   

 ***صيدلة
  

2/0/7102الخميس  **ك.شرعية ***ك.صيدلية    
2/0/7102السبت     ***صيدالنيات **علم األنسجة 
9/0/7102الثالثاء تركيبات األشكال    

 ***الصيدلية
  

01/0/7102األربعاء باثولوجيا     

 ***األمراض
 ***معايرات إحيائية

00/0/7102الخميس     ***فسيولوجى **بيولوجيا الخلية 
02/0/7102السبت    ***تحليل آلى   

02/0/7102االحــــد  ***العالج الدوائى ***صحة عامة    
02/0/7102االثنين     ***هستولوجى *0ك.تحليلية صيدلية 
02/0/7102الثالثاء    ***ك.حيوية   
02/0/7102األربعاء تركيبات األشكال     

 ***الصيدلية
صيدلة مهنية 

 **وتفاعالت أدوية
02/0/7102الخميس مدخل صيدلة ومصطلحات  

 **طبية
    

 
اكنأم  

 0مدرج * 
 (2( إلى )0من لجنة )

 071الى رقم  0رقم 

 2* مدرج 
 (2( إلى )2من لجنة )

 721الى رقم  070رقم 

 كلينكال 2* مدرج 
 ( 9من لجنة )

 721الى  720رقم 

 7مدرج * 
 (2( إلى )0من لجنة )

 071الى رقم  0رقم 

 2* مدرج 
 (2( إلى )2من لجنة )

 721الى رقم  070رقم 

 كلينكال 0* مدرج 
 ( 9لجنة )

 721الى  720رقم من 

 0مدرج * 
 (2( إلى )0من لجنة )

 071الى رقم  0رقم 

 2* مدرج 
 (2( إلى )2من لجنة )

 721لى رقم ا 070رقم 

 2* مدرج 
 (07( إلى )9من لجنة )

 221الى  720رقم 

 0مدرج * 
( إلى 0من لجنة )

(2) 
 071الى رقم  0رقم 

 2* مدرج 
 (2( إلى )2من لجنة )

 721الى رقم  070رقم 

 2* مدرج 
 (07( إلى )9لجنة )

 7مدرج * 
 (2( إلى )0من لجنة )

 071الى رقم  0رقم 

 2* مدرج 
 (2( إلى )2نة )من لج

 721الى رقم  070رقم 

 كلينكال 0* مدرج 
 ( 9) نةلج

 722الى  720رقم 
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اللجان   
 كلينكال 2* مدرج 

 ( 01من لجنة )

  لألخر720رقم  من

 كلينكال 7* مدرج 
 ( 01من لجنة )

 211الى720رقم  من

 722غرفة *
 لألخر 210من رقم 00لجنة  

 2* مدرج 
 (02( إلى )02من لجنة )

 221الى  220رقم 

 كلينكال 2* مدرج 
 (02لجنة )

 الى لألخر 220رقم  من

 221الى 720رقم من 

 كلينكال 2* مدرج 
 (02لجنة )

الى  220رقم من 

 لألخر

 كلينكال 7* مدرج 
 ( 01لجنة )

 721الى  722قم ر من

 كلينكال 2* مدرج 
 (00لجنة )

 لألخرالى  720رقم من 

 سبعة                    ** سبعتبن                     ***  ثالث سبعبت* حست كل مبدة                                  ملحوظة    * زمن اإلمتحبن               

 


