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 علي ان تبدا االمتحانات الساعة العاشرة صباحا لجميع الفرق                      ساعة ونصف *   ساعتين       **     ثالث ساعات   *** 

  تعليمات :

 عدم وجود أى أوراق أو كتب للمادة أو غيرها داخل اللجنة*                                        عدم استخدام أى وسيلة من وسائل الغش*               

           
 الرقم القومىبطاقة وا البد من وجود تحقيق شخصية )كارنيه الكلية(*                       دقيقة  51مكان اللجنة قبل موعد بداية االمتحان بـ* التواجد             
 

 المحمول داخل اللجنة عدم تبادل أدوات الكتابة* عدم تواجد             

   
 عويد الكلية يعتود،،، املشرف على اإلهتحبنبت                                                                                  رئيس قسن شئوى الطالة     شئوى التعلين                    

                                                                               
(رهضبى الدوهبنى  ) أ . د/                                                      (عبد العزيز السيد ) أ . د/                                                                                        

 

 

 

 الثانية التازيخ    لفسقة              ا 

  02/5/0202 انسجت

  00/5/0202 االحذ

  00/5/0202 االثُيٍ

 ك.عقاقري*** 02/5/0202انثالثبء

  02/5/0202االرثعبء

  05/5/0202انخًيس 

  02/5/0202االحذ 

 األمساض*** مينسو بيولوجى 02/5/0202االثُيٍ 

  22/5/0202انثالثبء 

  20/5/0202عبء االرث

   0/6/0202انخًيس 

 صيدلة حيويه*** 2/6/0202انسجت 

  2/6/0202االحذ 

  5/6/0202االثُيٍ 

  6/6/0202انثالثبء 

 ك.حيويه*** 2/6/0202االرثعبء

  2/6/0202انخًيس 

  02/6/0202انسجت 

  00/6/0202االحذ 

 تسميبات االشناه الصيدلية*** 00/6/0202االثُيٍ 

  02/6/0202ثبء انثال

  02/6/0202االرثعبء 

  05/6/0202انخًيس 

 فازمامومينتل*** 02/6/0202انسجت 

  02/6/0202االحذ 

  02/6/0202االثُيٍ 

  02/6/0202انثالثبء 

  00/6/0202انخًيس 
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 السيد االستاذ الدمتوز /عميد النلية
 

 حتية طيبة...... وبعد
 

استيكر بالستيك الوان لزوم اإلمتحانات الدورية للفصل الدراسى األول من    0111الكلية فى حاجة الى عدد  نحيط علم سيادتكم بأن  
 م5102/5102العام الجامعى  

 راـــــــل
  0111عدد جنيها ) فقط مائة وعشرون جنيها الغير ( من السلفة المستديمة لزوم شراء  021برجاء التكرم بالموافقة على صرف مبلغ وقدره 

 استيكر بالستيك الوان) بطاقة مقعد (

 
 
 

 شاكرين لسيادتكم حسن تعاونكم معنا
 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير
  

 شئون الطالب 

 

 امين الكلية

 ) أ / شعبان الخطيب (    

 



 نشيخجبيــعخ كــفر ا       

 كهيخ انصيذنخ           

          شئىٌ انتعهيى وانطالة      

Kafr El-Sheikh University         

 Faculty of Pharmacy  

  Division of  Student' s Affairs     

 م1026/1027من العام اجلامعى  الثانىجدول اإلمتحانات النظرية للفصل الدراسى 
                                                                                               

.    

 

 شريٍ زكريب /  السيد األستاذ الدمتوز 

 
  

 تحية طيبة ،،،وبعـــد 

 

يىافبتُب ثتشكيم انسبدح انًًتحُيٍ وانًصححيٍ نًبدح  سيبدتكى وَرجى يٍ  ى سيبدتكى ثخبنص انتحيخ واالحتراويطيت نى اٌ تقذو ان       

و ( يع يالحظخ ارفبق ثيبٌ  2/00/0202فى يىعذ اقصبِ  )  و 0205/0206نعبو نهجبيعياألول يٍ انهفصم انذراسي (  2س اقر ثبزيٍ)

 ًبد انتشكيم انُهبئى.يعتًذ ويختىو ثأسبسي انًرتت حتى يتثُى اعت

 

 وتفضلوا سيبدتكن بقبول فبئق االحرتام                                                    

 

 
                                                                                                                                                                                                                        عميد الكلية                                                                                                                                   رئيس شئون التعليم والطالب           

 
 رمضان احمد الدومانى( أ.د/ )                                                                                                                                                                                            


