جامعت بغذاد
عمادة كليت الصيذلت
لجنت أمتحان معادلت الشهادة لخريجي كلياث الصيذلت األجنبيت
التعليماث الخاصت بامتحان معادلت الشهادة لخريجي كلياث الصيذلت األجنبيت
ّ -1تم أجزاء األمتحان أرتؼح مزاخ فِ السنح ،كانٌن الثانِ ،حشّزان ,تشزّن األًل.
ّ -2تم التسجيْ لشتجتزا فجِ األمتحجان لثج تتاّتجو تؼجت ًلجٌل الاستاسجااخ اللالجح تالاتعجت مجن تجؼثح مؼا لجح
الشيا اخ فِ ًسارج التؼلْم الؼجالِ ً فجغ رمجٌ األتجتزا الثالاجح مامجح ًأاسجٌن ألج( ّنجار ّ 151111نجار
ػزالِ) لتٍ تؼثح الحساتاخ فِ كلْح الصْتلح.
ّ -3اطِ رمم األتتزا الاشار الْو فِ الفعزج  )2األتتزا فِ محاًلح ًاحتج فعط ًّتم تستّت الاثلغ مجزج أأجزٍ
فِ حالح الزغثح تأ اء محاًلح أأزٍ تؼت الزمٌب أً الاْاب ػن الاحاًلح الساتعح.
ّ -4تأل( األمتحان من ثالثح أجشاء ًكااّلِ:
أ -اليشء النظزُ ًتحتسة لو  %65من الترجح.
ب -اليشء الؼالِ ًتحتسة لو  %25من الترجح.
خ -أمتحان تفيِ ًتحتسة لو  %11من الترجح.
ّ -5تم تطثْق آلْاخ الاؼتاتج فِ اللينح األمتحانْح ًتؼلْااتيا اللالح تذلك ػلَ امتحان مؼا لح الشجيا ج مجن حْج
الضٌاتط ًاألتزاف ًمزّّح األمااء.
ّ -6شا األمتحان الاتطلثاخ الؼلاْح الازفعح مغ ىذه التؼلْااخ ًّاٌن الااتحن ملشما تاأللاجا تيجا لاجزج اجتْجاس
األمتحان تنياح.
 -7الٌّجت ًر ثانِ فِ امتحان مؼا لح الشيا جً ،ػلَ من ّفش فِ اجتْجاس األمتحجان تنيجاح مجن الاحاًلجح األًلجَ
أً ّتلل( ػن حضٌرىا) أػا ج الاحاًلح فِ التٌلْتاخ الاؼلنح فِ الفعزج األًلَ من ىذه التؼلْااخ تؼت تستّته
رمم األتتزا الاشار ألْو فِ الفعزج ً )2لحْن تاانو من النياح فِ أحتاىا.
 -8للااتحن الحق تاألػتزاج ػلَ نتْيتو أما اللينح الاشزفح أالل امثٌع ًاحت من أػالنيا ،ػلجَ أن ّجتم تثلْاجو
تنتْيح النظز فِ األػتزاج أالل أمثٌع تؼت انتياء الفتزج الالصصح لشػتزاج.
ّ -9تم األػالن ػن جتًل التٌلْتاخ اللا تا جشء من أجشاء األمتحان مسثعا ًلث الثتء تاألمتحان النظزُ.
 -11تاٌن رجح النياح الصازٍ الاطلٌتح .%51
 -11ػلججَ الاشججتز تشًّججت اللينججح تؼنٌانججو الاام ج ًرلججم ىاتفججو أأتْججارُ) ًػنججٌان تزّججته األلاتزًنججِ ) E-mail
الفؼال أجثارُ) لتسيْ ػالْح التٌال مؼو ًتثلْاو تأّح تاْْزاخ لت تطزأػلَ مٌػت األمتحان ًماانو.
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