
 
  بسمه تعالی

  برنامه امتحانی دروس عمومی دانشگاه علوم پزشکی سمنان
  99- 98سال تحصیلی  دوم در نیمسال

روز   نام استاد  نام درس  ردیف
  رگزاريب

  ساعت   تاریخ
  

  بعد از ظهر 17 19/4/99 شنبهپنج  سرکار خانم ساجدي  پزشکیزبان پیش دانشگاهی  1
  شب 8 19/4/99 شنبهپنج  محمود حمزه-نبوي: آقایان   آشنایی  با دفاع مقدس    2
  بعد از ظهر 7 19/4/99 شنبهپنج  قاي دکتر افتخار آ  )برادران( دانش خانواده  3
  ظهربعداز7 19/4/99 شنبهپنج  سرکار خانم احمد پناهی  )خواهران( دانش خانواده  4
  بعد از ظهر 3 19/4/99 پنجشنبه  خرمی- احمدي  - حسینی–ناظمیان  :خانمها  )خواهران( 1 تربیت بدنی  5
-  خرمی - جهرمی - حسینی–ناظمیان : خانمها  )خواهران( 2تربیت بدنی   6

  احمدي
  بعد از ظهر4 19/4/99 پنجشنبه

  صبح 8 20/4/99  جمعه  ایثاري -باغبان  -شاهی: آقایان   برادران 1تربیت بدنی   7
  صبح 9 20/4/99 جمعه  باغبان -یشاه: آقایان   برادران 2تربیت بدنی  8
  صبح 11  20/4/99  جمعه  مهین دوست - مظاهري-احمد پناهی  آقاي  کامپیوتر عمومی  9

  شب 8 24/4/99  سه شنبه  نزاد مهدوي - احمد پناه: آقایان   تفسیر موضوعی قرآن  10
  شب 8 24/4/99  سه شنبه  افتخار -بارانی -فاطمی بصیر: آقایان   تفسیر موضوعی قرآن  11
  بعد از ظهر 2 24/4/99 سه شنبه  حامديدکتر -رضاپوردکتر  آقاي   و امامت تاریخ اسالم  12
  از ظهردبع 6 24/4/99 سه شنبه  فاطمی بصیر - حامدي –دکتر افتخار :آقایان   تاریخ تمدن و فرهنگ  13
  بعد از ظهر 7 24/4/99 شنبهسه   افتخار - مهدوي نزاد - فخرو –عموزاده : آقایان   )1(اندیشه اسالمی   14
  صبح 8 25/4/99 شنبهچهار   نزاد يمهدو- ریبص یفاطم- حمزه: آقایان   )2( اندیشه اسالمی  15
  صبح10 25/4/99 شنبهچهار   بارانی-دکتر رضاپور: آقایان   اخالق اسالمی  16
  ظهربعد از  6 25/4/99 شنبهچهار   یعقوبی-کبیري -نیکو –آقاي کرکه ابادي   ادبیات فارسی عمومی  17
  بعد از ظهر 2 25/4/99  چهار شنبه  ادهم-رضاپورو آقاي عموزادهدکتر :آقاي   انقالب  اسالمی  18
  بعد از ظهر7 25/4/99 چهارشنبه  يسرکار خانم ساجد  پزشکی زبان عمومی فوریتهاي   19
  صبح 9  26/4/99  پنجشنبه  سرکار خانم مهدیزاده  زبان عمومی  پزشکی   20
  ظهربعد از 13  26/4/99  پنجشنبه  سرکار خانم مهدیزاده  پزشکی دندان زبان عمومی   21
  بعداز ظهر 4 26/4/99  شنبهپنج  خانم مهدیزاده-  سرکار خانم ساجدي  زبان عمومی کارشناسی  22

           

  

  .کلیه امتحانات دروس عمومی بصورت مجازي  در ساعات تعیین شده برگزار میگردالزم به توضیح است که *
  .غیبت در ساعات معیین شده به منزله صفر تلقی خواهد شد*       

 دانشگاه یاداره آموزش دروس عموم
  


