هام جدا
بخصوص امتحان منتصف الفصل
 أوال  :الطالب الذين لديهم امتحانين لمادتين في نفس الوقت ستكون االمتحانات كالتالي :

 .1المادتين من داخل الكلية سيكون مكان االمتحان في لجنة إحدى المادتين (لكل مادة ساعة) طبقا
للجداول التالي :
يوم الخميس الموافق 2019/11/7
المادة االولي

المادة الثانية

ميعاد االمتحان

مكان االمتحان

تسويق واقتصاد دوائي

صحة عامة

من  10:00الي 11:00

تسويق دوائي

اعشاب عالجية

فسيولوجيا االمراض

من  01:00الي 02:00

اعشاب عالجية

يوم االحد الموافق 2019/11/10
المادة االولي

المادة الثانية

ميعاد االمتحان

مكان االمتحان

علم االمراض

مستحضرات التجميل

من  01:00الي 02:00

علم االمراض

يوم االثنين الموافق 2019/11/11
المادة االولي
محاسبة و إدارة اعمال صيدلية
محاسبة و إدارة اعمال صيدلية
رياضيات و احصاء
تفاعالت دوائية
اسعافات اولية
بيولوجية جزيئية
بيولوجية جزيئية

المادة الثانية
إحصاء حيوي (صيدلة)
تفاعالت دوائية
تفاعالت دوائية
إحصاء حيوي (صيدلة)
ثبات االدوية
اسعافات أولية
ثبات االدوية

ميعاد االمتحان

مكان االمتحان

من  10:00الي 11:00
من  10:00الي 11:00
من  10:00الي 11:00
من  10:00الي 11:00
من  01:00الي 02:00
من  01:00الي 02:00
من  01:00الي 02:00

محاسبة و إدارة اعمال صيدلية
محاسبة و إدارة اعمال صيدلية
رياضيات و احصاء
تفاعالت دوائية
اسعافات أولية
بيولوجية جزيئية
بيولوجية جزيئية

Page 1 of 7

الثالثاء الموافق 2019/11/12
المادة االولي
صيدلة مجتمع
صيدلة مجتمع
ميكروبيولوجيا اكلينيكية
كيمياء عضوية صيدلية 3

ميعاد االمتحان

المادة الثانية
ميكروبيولوجيا اكلينيكية
صيدلة مستشفيات
صيدلة مستشفيات
كيمياء عضوية صيدلية 2

من  09:00الي 10:00
من  09:00الي 10:00
من  09:00الي 10:00
من 12:00الي 01:00

مكان االمتحان
صيدلة مجتمع
صيدلة مجتمع
ميكروبيولوجيا اكلينيكية
كيمياء عضوية صيدلية 3

الخميس الموافق 2019/11/14
المادة االولي
تحليل ورقابة دوائية

ميعاد االمتحان

المادة الثانية
تكنولوجيا حيوية صيدلية

من  09:00الي 10:00

مكان االمتحان
تحليل ورقابة دوائية

االثنين الموافق 2019/11/18
المادة االولي
سموم و كيمياء شرعية
سموم و كيمياء شرعية
سموم و كيمياء شرعية
تشريعات صيدلية
كيمياء عقاقير 2
تشريعات صيدلية
تشريعات صيدلية

ميعاد االمتحان

المادة الثانية

من  09:00الي 10:00
من  09:00الي 10:00
من  09:00الي 10:00
من  09:00الي 10:00
من  09:00الي 10:00
من  09:00الي 10:00
من  09:00الي 10:00

تشريعات صيدلية
منتجات طبيعية
كيمياء عقاقير 2
كيمياء عقاقير 2
منتجات طبيعية
منتجات طبيعية
علم وظائف االعضاء

مكان االمتحان
سموم و كيمياء شرعية
سموم و كيمياء شرعية
سموم و كيمياء شرعية
تشريعات صيدلية
كيمياء عقاقير 2
تشريعات صيدلية
تشريعات صيدلية

الثالثاء الموافق 2019/11/19
المادة االولي

المادة الثانية

ميعاد االمتحان

مكان االمتحان

اشكال صيدلية 2

كيمياء طبية 1

من  12:00الي 01:00

اشكال صيدلية 2

األربعاء الموافق 2019/11/20
المادة االولي
ميكروبيولوجيا صيدلية

ميعاد االمتحان

المادة الثانية
صيدلة اكلينيكية و عالجية

من  09:00الي 10:00

مكان االمتحان
ميكروبيولوجيا صيدلية

الخميس الموافق 2019/11/21
المادة االولي
تحليل الي
تحليل الي

ميعاد االمتحان

المادة الثانية
ميكروبيولوجيا عامة ومناعة
صيدلة صناعية 1

من  09:00الي 10:00
من  09:00الي 10:00

مكان االمتحان
تحليل الي
تحليل الي

 .2مادة من داخل الكلية والمادة الثانية من خارج الكلية سيكون االمتحان للمادتين في مكان
المادة التي من داخل الكلية (لكل مادة ساعة)
 .3المادتين من خارج الكلية سيكون االمتحان داخل كلية الصيدلة.
 سيكون مكان امتحان المادتين في ( 3100داخل كلية الصيدلة ولكل مادة ساعة)
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ثانيا :اذا كان الطالب لدية اكثر من مادتين في نفس اليوم سوف يمتحن الطالب
مادتين فقط في نفس اليوم اما باقي المواد فسترحل في مواعيد الحقة طبقا
للجدول التالي :
مواعيد وأماكن امتحانات منتصف الفصل الخريفي  2019للمواد
التي تم ترحيلها للطلبة الذين لديهم أكثر من امتحانين في نفس اليوم
السبت 11/23
 5203القاعة
ID

توقيت امتحان المادة
االولى 2-1

توقيت امتحان المادة
الثانية
3-2

م

اسم الطالب

1

حسام سيد عبد الحليم

صحة عامة وطب وقائي

2

ايه إبراهيم عثمان

صحه عامة وطب وقائي
 +محاسبة وإدارة اعمال

3

جهاد السمبسى

4

كمال الصغير محمد

5

أالء عاطف محمد أنور

6

مى عماد مجدى

7

بسنت محمد محمد إسماعيل

8

كيرلس رومانى ثابت

9

همسة أشرف محمد

10

هدير شعبان احمد

11

هدير رشاد

مستحضرات تجميل
إقتصاديات وتسويق
دوائى
إقتصاديات وتسويق
دوائى
إقتصاديات وتسويق
دوائى
إقتصاديات وتسويق
دوائى
إقتصاديات وتسويق
دوائى
إقتصاديات وتسويق
دوائى
إقتصاديات وتسويق
دوائى
اقتصاديات وتسويق
دوائي
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صحة عامة وطب وقائى
صحة عامة وطب وقائى
صحة عامة وطب وقائى

12

هيا ناجى محمد

إقتصاديات وتسويق
دوائى

13

لبنى محمد سيد

مستحضرات تجميل

14

ندى عماد محمد

مستحضرات تجميل

15

ابرار محمد

مستحضرات تجميل

16

احمد شحاتة احمد

مستحضرات تجميل

17

أمانى عبد المجيد محمود

مستحضرات تجميل

18

ساره شعبان التهامى

مستحضرات تجميل

19

محمود احمد شعبان

مستحضرات تجميل

20

رانية عادل عبدهللا

مستحضرات تجميل

21

صفاء محمود عبد السالم

مستحضرات تجميل

22

داليا محمد عبدالرحمن

23

شيرهان سعد علي

مستحضرات تجميل

24

مارليز فوزى سعد

مستحضرات تجميل

25

اسراء صبرى

بيولوجيا جزئية

26

احمد سيد عبد الناصر

بيولوجيا جزئية

27

مينا منجي شقيق

اسعافات أولية

28

تقي محمد مختار

اسعافات أولية

29

سعاد عبد الجواد صالح

اسعافات أولية

30

محمود محمد تحيف

البيولوجيا الجزئية

31

عالء همام سيد

البيولوجيا الجزئية

32

امانى احمد فاروق

البيولوجيا الجزئية

33

مى عالء عامر

البيولوجيا الجزئية

علم االمراض

تغذية عالجية
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34

محمد فاروق

البيولوجيا الجزئية

35

اسراء محسن علي

البيولوجيا الجزئية

36

منه هللا سالم

البيولوجيا الجزئية

37

محمد سيد خالد

ثباتية االدوية

38

احمد محمد سليم

الرياضيات

39

جورج اشرف

الرياضيات

40

نورهان حاتم

الرياضيات

41

مريم نصح كامل

42

ايرينى الفي فكرى

43

يوستينا سمير حليم

44

مروه شمروخ

45

دعاء صبحى إبراهيم

46

محمد عاطف محمود

47

انجى محمود سيد

كيمياء عقاقير 2

48

احمد حماده حسانين

كيمياء عقاقير 2

49

محمد عبد التواب متولي

سموم وكيمياء شرعيه

50

مارفي جورج

سموم وكيمياء شرعيه

51

محمد خلف فتح الباب

52

جهاد احمد محمود

ثباتية االدوية

53

االء شحات كامل

ثباتية االدوية

54

ايه احمد عبداللطيف

ثباتية االدوية

محاسبه وإدارة اعمال
صيدلية
محاسبه وإدارة اعمال
صيدلية
محاسبه وإدارة اعمال
صيدلية
محاسبه وإدارة اعمال
صيدلية
محاسبه وإدارة اعمال
صيدلية
محاسبه وإدارة اعمال
صيدلية

كيمياء عضوية 3
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55

عالء رفعت حسانين

ثباتية االدوية

56

امنية عاطف عبدهللا

ثباتية االدوية

57

منار ممدوح احمد

ثباتية االدوية

58

سارة علي خيري

ثباتية االدوية

59

الزهراء احمد رمزي

ثباتية االدوية

60

نبيلة جميل يوسف

بيولوجيا جزئية

61

رفيدة احمد عويس

بيولوجيا جزئية

62

سارة محمد حافظ

بيولوجيا جزئية

63

كيرلس رمسيس

بيولوجيا جزئية

64

احمد حجازى محمد

علم االمراض

65

محمد وجيه واصف

تحليل الي

66

مينا سعد عيد

تحليل الي

االحد 2019/11/24
3000
من 10-9

االسم

من 11-10

67

ندى عماد محمد

احصاء حيوي صيدلة

68

سارة علي خيري

احصاء حيوي صيدلة

69

محمد سيد خالد

احصاء حيوي صيدلة

70

ايمان حنفي محمد

تفاعالت دوائية

احصاء حيوي صيدلة

71

اسراء صبرى

تفاعالت دوائية

احصاء حيوي صيدلة

72

احمد سيد عبد الناصر

تفاعالت دوائية

احصاء حيوي صيدلة
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احصاء حيوي صيدلة

73

وسام محمد حمزه

74

محمود مرتضي محمود

تفاعالت دوائية

75

ايات برعي عبد العظيم

تفاعالت دوائية

76

ميخائيل منصور رمزى

تفاعالت دوائية

77

كيرلس ناصف مالك

تفاعالت دوائية

78

ايمان حمدى عبد السالم

تفاعالت دوائية

79

كريستين ممدوح ميالد

تفاعالت دوائية

80

رنده وجيه خلف

تفاعالت دوائية

81

كالورين ادور جورج

تفاعالت دوائية

82

عمر حموده عبدهللا

تفاعالت دوائية

83

احمد جمعة توفيق

تفاعالت دوائية

84

محمد رؤوف سيد

تفاعالت دوائية

85

رحاب محمد مصطفي

تفاعالت دوائية

86

عبدالرحمن جمعة

تفاعالت دوائية

87

احمد محمد عبد الجيد

تفاعالت دوائية

88

مروة شمروخ

تفاعالت دوائية
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