
 
 
 

     
                    كلية الطب البيطري                                                                                                                              

                                         الدراسات العليا والبحوث               

                                                             كلية معتمدة من الهيئة القومية                                                                                               
     جودة التعليم واالعتمادلضمان                                                                     

---------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                         
 
 
 

 0202ابريل ه  دور  جدول امتحان تمهيدي الدكتـــــورا
 0202 يونيه 4دأ االمتحانات اعتبارا من على أن تب0202المؤجل لالنعقاد فى يونيه  

              
 
 
 



 
 

                                                   (9)  الفرصـــــــــة االولي            العدد                  0202شهر مارس  0202/ 0202طالب مسجلون في العام :  أوال

 رقم الجلوس 11/7/0202السبت  7/7/0202الثالثاء  4/7/0202السبت  مــــــــــــــــــــــــــــاالس م

 0222 أمراض مشتركة 151 سلوكيات 33 سلوكيات 33 أيمن  سعد عبد الحميد  1

 0221 تغذية الدواجن 33 سلوكيات 33 سلوكيات 35 إيمان عبده حسن على   2

 0220 أمراض الدواجن 133 صحة   146 صحة 135 إيمان محمد حافظ  محمد  3

 0223 بكتريولوجى  31 صحة 131 صحه 131 نهال كمال راضى  رجب 4

 0223 بكتريولوجى 51 ألبان 15 ألبان 10 أحمد محمد الجيوشى عبد العاطى 5

 0225 لحوم 19 ألبان 13 ألبان 10 إيمان عبد السميع بكرى نافع  6

 2006 باثولوجيا 55 لحوم 90 لحوم 11 رضا أحمد ابراهيم جراب 7

 2007 بكتريولوجيا 51 لحوم 90 لحوم 92 صباح عطية توفيق محمد  8

 2008 تغذية 33 تغذية 31 سلوكيات 35 أسماء محمد شوقى سالمة 9

  

 



 
 

 (                                                     4)  الفرصـــــــــة الثانية            العدد                            2018شهر سبتمبر   0202/ 0202طالب مسجلون في العام :  ثانيا 
 رقم الجلوس 11/7/0202السبت  7/7/0202 الثالثاء 4/7/0202السبت  مــــــــــــــــــــــــــــاالس م

 2009 إنتاج    131 تسلوكيا  33 سلوكيات    35 هبه علي احمد علي 01

 2010 جراحة 132 جراحة 101 أمراض باطنه 122  أحمد سالمة رسالن محروس 11

 2011 أمراض دواجن 135 صحة 133 أمراض دواجن 132 زينب حمدى عبد الحميد  12

 2012 لحوم  91 صحة 131 لحوم 92 جهاد على محمود  13

 

 (4)الفرصـــــــــة الثالثة           العدد                 0202شهر مارس    0202/   0201طالب  مسجلون في العام الجامعي   : - ثالثا 
 رقم الجلوس 11/7/0202السبت  7/7/0202 الثالثاء 4/7/0202السبت  مــــــــــــــــــــــــــــاالس م

 2013 بكتريولوجيا  51 والدة  105 والدة  103 لطفى عبده بسيونى ابراهيم 14

 2014 جراحه  133 والدة  103 والدة  119 عوض شحاته عبد الرحمن محمد 15

 2015 بكتريولوجيا  51 لحوم  90 بكتريولوجيا  59 مروة حسين عبد على  16

 2016 بكتريولوجيا  51 لحوم  90 بكتريولوجيا  59 منصور أحمد محمد اسماعيل  17

 ( 0) العدد  (                       الفرصة االخيرة )     0201شهر سبتمبر    0202  / 0201مسجلون في العام الجامعي   طالب -:رابعا 
 رقم الجلوس 11/7/0202السبت  7/7/0202 الثالثاء 4/7/0202السبت  مــــــــــــــــــــــــــــاالس م

 دواجن   132 مني سليمان عبد الرحمن 18

 

 دواجن133
 

 2017 بكتريولوجيا 31



 
 

 (الفرصة االخيرة )                             0202شهر سبتمبر     0201/   0202طالب  مسجلون في العام الجامعي  -:ابعا   تابع ر
 

 رقم الجلوس 11/7/0202السبت  7/7/0202 الثالثاء 4/7/0202السبت  مــــــــــــــــــــــــــــاالس م

 2018 هستولوجيا     12 كيمياء حيوية              01 اء حيويةكيمي           09  مني نوار عبد الغني 19

 0202لهم حق دخول االمتحان دور ابريل   0201شهر سبتمبر     0202/ 0201طالب مسجلون في العام الجامعي  -: خامسا
 ج الزراعية وهم الفرصـــــــــة األولي بسبب  إيقاف  لمدة عام لحصولها علي المنحة المقدمة من جامعة هواز هوين

 : تعليمات هامة 
 .تغيرات  فى مواعيد االمتحانات ن عليها  م أعلي جميع الطالب اإلطالع علي لوحة اإلعالنات يوميا لمعرفة ما يطر -0
 .العاشرة صباحا  في تمام الساعة    0202/   1/   4لموافـــــــــــــــــق    يوم  السبت  ا االمتحانات  أ تبد -0                  
 .      تحدد االمتحانات الشفوية والعملية بمعرفة القسم المختص  -3                  

 .    بدونها  على جميع الطالب إحضار كارنيه الكلية أوالبطاقة الشخصية ولم يسمح للطالب  الحضور -4                  
  2  (0)المعامل الدور األرضى قاعة رقم علما بأن أيام االمتحانات  يومي السبت والثالثاء من كل أسبوع  بمبني   -5                  

 

 عميد الكلية         الكلية للدراسات العليا والبحوث                          وكيل    رئيس القسم                                   المختص

                                                                                 

 

  محمد محمدى علي غانم/ د2ا                            أماني عبد الرحمن عباس/ د2ا                        أحمد الباز                       ايمان

 

 باثولوجيا   53  سارة محمد محمد بدوى

 

 فارماكولوجيا 11  باثولوجيا  55

 



 

                                                                                                                     

    

 

 

 

 

                                                                      كلية معتمدة من الهيئة القومية                                                   لية الطب البيطري       ك 

 لدراسات العليا والبحوث ا
-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 
 
 

 0202ابريل دور    لماجستيرجدول امتحان تمهيدي ا
 0202 يونيه 4دأ االمتحانات اعتبارا من على أن تب0202المؤجل لالنعقاد فى يونيه  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                     

    

 

 

 

 

                                                                      كلية معتمدة من الهيئة القومية                                                   لية الطب البيطري       ك 

 لدراسات العليا والبحوث ا
-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 فرصة اولي              (0)(             طالب وطالبة  19)  8102 ابريلشهر  8102/8102طالب مسجلون في العام الجامعي  -: اوال 
 

 السبت االســـــــــم م
4/7/8181 

 السبت 7/7/8181الثالثاء 
00/7/8181 

 اءثالثال
04/7/8181 

السبت 
02/7/8181 

رقم 
 الجلوس

 1001 كمبيوتر باثولوجيا اكلينيكية 171 سلوكيات 51 صحة 141 تغذية احمد عبد الغني عبد هللا 1

 1002 كمبيوتر باثولوجيا  14 أمراض دواجن 151 أمراض االسماك 115 فيرولوجيا احمد وحيد محمود وحيد 2

بيشوي سعيد حلقه عبد  5
 السيد

 1005 كمبيوتر هندسة وراثية 111 باثولوجيا اكلينيكية 171 أمراض االسماك 111 ةتغذي

 1004 كمبيوتر فارماكولوجيا 71 بكتريولوجيا 11 صحة 141 أمراض دواجن دعاء صبحي عبد العزيز 4

ريهام شعبان علي محمد  1
 مدكور

 1001 كمبيوتر باثولوجيا 41 كيمياء حيوي 21 فارماكولوجيا 75 طب شرعي 

 1001 كمبيوتر لحوم 11 أمراض مشتركة 111 بكتريولوجيا 14 االلبان سارة نظمي أحمد ابراهيم 1

سامح فوزي محمد  7
 الباجوري

 1007 كمبيوتر هستولوجيا 11 سلوكيات 51 صحة 141 تغذية

 1001 كمبيوتر سلوكيات 55 اقتصاد 171 وراثة 111 انتاج حيواني سمر عبد العزيز سعد عواد 1



 

                                                                                                                     

    

 

 

 

 

                                                                      كلية معتمدة من الهيئة القومية                                                   لية الطب البيطري       ك 

 لدراسات العليا والبحوث ا
-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 1001 كمبيوتر فسيولوجيا 11 هستولوجيا 12 أمراض باطنة 11 والدة ميحة متولي عبد المعزس 1

عبد الحميد صابر عبد  10
 الحميد

 1010 كمبيوتر فارماكولوجيا 71 فيرولوجيا 117 صحة 141 أمراض دواجن

 1011 كمبيوتر فسيولوجيا 25 سلوكيات 51 صحة 141 تغذية محمد الغريب احمد سليمان 11

 1012 كمبيوتر صحة 142 سلوكيات 54 أمراض باطنة 17 تغذية محمد رضا عبد الفتاح  12

 محمد سالمة رسالن 15
 محروس

 1015 كمبيوتر باثولوجيا  41 باثولوجيا اكلينيكية 171 بكتريولوجيا 10 تغذية

 1014 كمبيوتر يويكيمياء ح 27 باثولوجيا اكلينيكية 171 سلوكيات 57 تغذية مصطفي ابراهيم عبد العظيم 14

 مصطفي سامي محمد 11
 توفيق

 1011 كمبيوتر باثولوجيا اكلينيكية 177 أمراض باطنة 11 طفيليات 70 امراض معدية

 1011 كمبيوتر باثولوجيا اكلينيكية 111 تشريح 4 أمراض باطنة 17 والدة نادية حمدي نصر 11

 
 
 
 
 



 

                                                                                                                     

    

 

 

 

 

                                                                      كلية معتمدة من الهيئة القومية                                                   لية الطب البيطري       ك 

 لدراسات العليا والبحوث ا
-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 فرصة اولي(          8(      )  طالب وطالبة  02)  8102 ابريلشهر 8102/8102طالب مسجلون في العام الجامعي  -: تابع اوال 
 

 السبت االســـــــــم م
4/7/8181 

 السبت 7/7/8181الثالثاء 
00/7/8181 

 اءثالثال
04/7/8181 

السبت 
02/7/8181 

رقم 
 الجلوس

 1017 كمبيوتر طفيليات 71 أمراض مشتركة 110 بكتريولوجيا 17 صحة هاجر حمادة محمد محمد 17

 1011 كمبيوتر والدة 120 جراحة 155 أمراض معدية 101 امراض باطنة هانم شعبان احمد 11

باثولوجيا  177 فيرولوجيا 117 فارماكولوجيا 75 امراض دواجن هشام جمال رمضان علي 11

 اكلينيكية

 1011 كمبيوتر

  الفرصة الثانية                    (   طالب وطالبة 40)    8102شهر مارس  8107/8102ثانيا طالب مسجلون في العام الجامعي  -
 

 السبت ــــــماالســـ م
4/7/8181 

الثالثاء 
7/7/8181 

 السبت
00/7/8181 

 اءثالثال
04/7/8181 

السبت 
02/7/8181 

رقم 
 الجلوس

 1020 كمبيوتر ناجح  طب شرعي 114 صحة  141 بكتريولوجيا 11 لحوم أحمد السعيد محمد ابو زيد 1

 1021 كمبيوتر أمراض مشتركة 111 لحوم 11 فيرولوجيا 111 أمراض الدواجن احمد السيد عبد السالم دياب 2

 1022 كمبيوتر باثولوجيا 14 صحة 141 بكتريولوجيا 11 امراض دواجن بسمة نبيل السيد عبد الرحمن  5



 

                                                                                                                     

    

 

 

 

 

                                                                      كلية معتمدة من الهيئة القومية                                                   لية الطب البيطري       ك 

 لدراسات العليا والبحوث ا
-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 1025 كمبيوتر فارماكولوجيا 71 صحة 141 فيرولوجيا 111 امراض دواجن عبد هللا متولي محمد متولي 4

 1024 كمبيوتر باثولوجيا 14 صحة 141 بكتريولوجيا 11 امراض دواجن عمر ابراهيم احمد هبيلة 1

 1021 كمبيوتر انتاج حيواني 111 امراض معدية 104 امراض باطنة 105 والدة محمد الهادي السيد جمعة الخياط 1

 1021 كمبيوتر باثولوجيا اكلينيكية 171 تغذية 41 لحوم 10 امراض االسماك محمد احمد فتحي علي الصواف 7

 1027 كمبيوتر هستولوجيا 12 كيمياء حيوية 50 فسيولوجيا 11 والدة د نصر البختيمحمد محمو 1

 1021 كمبيوتر باثولوجيا 14 باثولوجيا اكلينيكية 177 بكتريولوجيا 15 امراض االسماك محمد عامر سعيد ابو عمرو 1

 1021 كمبيوتر اثولوجياب 14 فارماكولوجيا 75 بكتريولوجيا 11 امراض دواجن محمد عاطف عبد العليم علي 10

 1050 كمبيوتر             كيمياء حيوية 51 صحة 141 بكتريولوجيا 17 البان محمد حسانين ابراهيم الجنزوري 11

 1051 كمبيوتر والدة 121 باثولوجيا 12 أمراض باطنة 11 جراحة مصطفي احمد محمود ناصر  12

 1052 كمبيوتر فارماكولوجيا 71 صحة 141 يافيرولوج 111 أمراض دواجن مصطفي ناصر سيد حامد 15

 
 
 
 
 



 

                                                                                                                     

    

 

 

 

 

                                                                      كلية معتمدة من الهيئة القومية                                                   لية الطب البيطري       ك 

 لدراسات العليا والبحوث ا
-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 الثالثة فرصة(       3(          )طالب وطالبة  0)  8102شهر سبتمبر  8102/8102طالب مسجلون في العام الجامعي  -: تابع اوال 

 السبت االســـــــــم م
4/7/8181 

 الثالثاء
7/7/8181 

السبت 
00/7/8181 

 اءثالثال
04/7/8181 

السبت 
02/7/8181 

رقم 
 الجلوس

مصطفي محمد جابر عبد  1

 المقصود

 1055 كمبيوتر فارماكولوجيا 71 صحة 141 بكتريولوجيا 11 أمراض الدواجن

 

 االخيرة فرصةال(                طالب وطالبة  7)  8102شهر سبتمبر  8102/8102طالب مسجلون في العام الجامعي  -: تابع اوال 

 بتالس االســـــــــم م
4/7/8181 

 الثالثاء
7/7/8181 

السبت 
00/7/8181 

 اءثالثال
04/7/8181 

السبت 
02/7/8181 

رقم 
 الجلوس

 1054 كمبيوتر بكتريولوجيا 10 فيرولوجيا 117 باثولوجيا اكلينيكية 171 فارماكولوجيا احمد صالح األزرق 1

أمنية رأفت عبد الفتاح عبد  2

 المقصود

باثولوجيا  111 جيافسيولو 11 باثولوجيا 15 والدة

 اكلينيكية

 1051 كمبيوتر

 1051 كمبيوتر بكتريولوجيا 10 فيرولوجيا 117 باثولوجيا اكلينيكية 171 فارماكولوجيا أية مختار عبد العاطي محمد 5

باثولوجيا  177 أمراض باطنة 11 بكتريولوجيا 17 أمراض معدية ايمن بيومي عطا محمود 4

 اكلينيكية

 1057 كمبيوتر

 1051 كمبيوتر بكتريولوجيا 11 االلبان 11 أمراض مشتركة 111 لحوم مر محمود علي حجازيع 1

 1051 كمبيوتر لحـــــــــــــــوم 15 كيمياء حيوية 27 بكتريولوجيا 17 طب شرعي محمد ابراهيم محمد 1

باثولوجيا  177 تغذية 41 بكتريولوجيا 17 أمراض االسماك محمد نصر عبد الجيد 7

 كيةاكليني

 1040 كمبيوتر



 

                                                                                                                     

    

 

 

 

 

                                                                      كلية معتمدة من الهيئة القومية                                                   لية الطب البيطري       ك 

 لدراسات العليا والبحوث ا
-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 : تعليمات هامة 
 .تغيرات  فى مواعيد االمتحانات ن عليها  م أعلي جميع الطالب اإلطالع علي لوحة اإلعالنات يوميا لمعرفة ما يطر  -1
 .العاشرة صباحا  في تمام الساعة    2222/   7/   4لموافـــــــــــــــــق    يوم  السبت  ا االمتحانات  أ تبد -2                  
 .      تحدد االمتحانات الشفوية والعملية بمعرفة القسم المختص  -3                  
 .    بدونها  البطاقة الشخصية ولم يسمح للطالب  الحضور على جميع الطالب إحضار كارنيه الكلية أو -4                  

الكنترول  بجوار( 2)قاعة رقم الالمستشفى بمبني علما بأن أيام االمتحانات  يومي السبت والثالثاء من كل أسبوع   -5
  2   المركزى

 

 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث                عميد الكلية                    رئيس القسم      تص        المخ    
                                          

 محمد محمدي علي غانم/ د2ا      اماني عبد الرحمن عباس        /د2ا            احمد الباز       / 2ا   نجالء بحيري     
 



 

                                                                                                                     

    

 

 

 

 

                                                                      كلية معتمدة من الهيئة القومية                                                   لية الطب البيطري       ك 

 لدراسات العليا والبحوث ا
-------------------------------------------------------------------------------- 

 

  



                                                                                                                   
  

                             كلية الطب البيطري                                                     

 الدراسات العليا والبحوث  

 كلية معتمدة من الهيئة القومية

-------------------------------------------------------------------------------- 
 

   0202   أبريل دور  ت جدول امتحانات الطالب المسجلين للحصول علي دبلوما   
 0202المؤجل لالنعقاد فى يونيه 

 0202 يونيه 4دأ االمتحانات اعتبارا من على أن تب
 
     طالب     ( 644  )                      وم الكيمياء احليوية اإلكلينيكية                         ـــدبل -1

 التاريـــــخ اليـــوم املــــادة

 6/7/0202  السبت كيمياء حيوي عـــام

 11/7/0202  السبت كيمياء حيوية اكلينيكية

 16/7/0202 الثالثاء فسيولوجيـــــا

 11/7/0202 السبت هستولوجيــــــا

 01/7/0202 الثالثاء باثولوجيا اكلينيكيـــة

           طالب      ( 60)                                           األغذيةوم مراقبة ـــــدبل   -0

 التاريـــــخ اليـــوم املــــادة

 6/7/0202  السبت الرقابة الصحية علي االلبان والزيوت والدهون والبيض ومنتجاتها

 7/7/0202  الثالثاء الرقابة الصحية علي اللحوم  والدواجن واالمساك ومنتجاتها

 11/7/0202  السبت يمياء التغذية والكيمياء التحليليةك

 16/7/0202 الثالثاء األغذيةميكروبيولوجيا 

    طالب   ( 46)                                 وم ميكروبيولوجيا احليوان                ــــــدبل -3

 التاريـــــخ اليـــوم املــــادة

 6/7/0202  السبت بكرتيولوجيــــا 

 7/7/0202  الثالثاء مناعــــــة

 11/7/0202  السبت فطريــــات



                                                                                                                   
  

                             كلية الطب البيطري                                                     

 الدراسات العليا والبحوث  

 كلية معتمدة من الهيئة القومية

-------------------------------------------------------------------------------- 
 

 16/7/0202 الثالثاء فريولوجيــــا

  طالب      (    12)                                    واملستحضرات الطبية       األدويةوم ــدبل -6

 التاريـــــخ اليـــوم املــــادة

 6/7/0202  السبت ــةفارماكولوجيا بيطريـــ

 7/7/0202  الثالثاء كيميــــاء حيويــــة

 11/7/0202  السبت فسيولوجيــــا

 16/7/0202 الثالثاء تسمم دوائــــي

 11/7/0202 السبت صيدالنيـــا ت  بيطريـــة

        

  طالب      (   05)                                               م أمراض الطيور     ودبل  –  5

 التاريـــــخ اليـــوم املــــادة

 6/7/0202  السبت أمراض الطيــــور

 7/7/0202  الثالثاء طفيليات الطيـــور

 11/7/0202  السبت ميكروبيولوجيا الطيور

 16/7/0202 الثالثاء باثولوجيا الطيــور

 11/7/0202 السبت صحة وتغذية الطيور

 01/7/0202 الثالثاء جيا الطيورتشريح وأجنة وهستولو

                                               طالب(  3)                                                               احليوان والدواجن تغذيةوم ــــدبل -4

 التاريـــــخ اليـــوم املــــادة

 6/7/0202  السبت غذيةتغذية احليوان والدواجن وامراض سوء الت

 7/7/0202  الثالثاء صحة احليوان

 11/7/0202  السبت سلوكيات احليوان ورعايتها

 16/7/0202 الثالثاء فسيولوجيا احليوان والدواجن

 11/7/0202 السبت أمراض باطنة



                                                                                                                   
  

                             كلية الطب البيطري                                                     

 الدراسات العليا والبحوث  

 كلية معتمدة من الهيئة القومية

-------------------------------------------------------------------------------- 
 

                                                                

                                

                                                طالب(  14)ونقل االجنة                                                       ياالصطناعالتلقيح وم ــــدبل -7

 التاريـــــخ اليـــوم املــــادة

 6/7/0202  السبت امراض اجلهاز التناسلى 

 7/7/0202  الثالثاء سل فسيولوجيا التنا

 11/7/0202  السبت ميكروبيولوجيا ومناعة التناسل

 16/7/0202 الثالثاء التلقيح االصطناعى ونقل االجنة 

 11/7/0202 السبت كيمياء حيوى التناسل

 01/7/0202 الثالثاء               تشريح وهستولوجيا اجلهاز التناسلى

                                              طالب(  15)                                                لصغرية           جراحة احليوانات اوم ــــدبل -1

 التاريـــــخ اليـــوم املــــادة

 6/7/0202 السبت جراحة عامة

 7/7/0202  الثالثاء جراحة احليوانات الصغرية

 11/7/0202  السبت ختدير

 16/7/0202 لثالثاءا أشعة

 11/7/0202 السبت تشريح احليوانات الصغرية

 

- طالب( 7)                             دبلــوم صحة وتكنولوجيا اللحوم والدواجن واالمساك     -9

 التاريـــــخ اليـــوم املــــادة

 6/7/0202 السبت الرقابة الصحية على اللحوم والدواجن واالمساك 

 7/7/0202 الثالثاء كنولوجيا اللحوم والدواجن واالمساكحفظ  وت

 11/7/0202 السبت ميكروبيولوجيا اللحوم والوجبات الباردة

 16/7/0202 الثالثاء كيمياء االغذية والكيمياء التحليلية

 11/7/0202 السبت امراض مشرتكة



                                                                                                                   
  

                             كلية الطب البيطري                                                     

 الدراسات العليا والبحوث  

 كلية معتمدة من الهيئة القومية

-------------------------------------------------------------------------------- 
 

 01/7/0202 الثالثاء شئون صحية ملصانع اللحوم والدواجن واالمساك

 

 

 

                                                                                                        طالب(  0)                                  التشخيص املعملى واالكلينيكى           وم ــــدبل -12

 التاريـــــخ اليـــوم املــــادة

 6/7/0202 السبت باثولوجيا اكلينيكية 

 7/7/0202  الثالثاء باثولوجيا عامة

 11/7/0202  السبت بكرتيولوجيا

 16/7/0202 الثالثاء طفيليات

 11/7/0202 السبت كيمياء حيوية

                             طالب(  0)                  طب وجراحة اخليول                            لوم ـــــدب -11

 التاريـــــخ اليـــوم ــــادةامل

 6/7/0202 السبت االمراض الباطنة واملعدية 

 7/7/0202  الثالثاء تشخيص معملى واكلينيكى

 11/7/0202  السبت جراحة اخليول

 16/7/0202 الثالثاء والدة وتناسل 

 11/7/0202 السبت رعاية اخليول

- طالب( 3)                                     دبلــــوم اجلراحة البيطرية                -10

 التاريـــــخ اليـــوم املــــادة

 6/7/0202 السبت جراحة عامة وختدير

 7/7/0202  الثالثاء جراحة خاصة واشعة

 11/7/0202  السبت باثولوجيا

 16/7/0202 الثالثاء تشريح تطبيقى

    -طالب    (  4)                                                    طب احليوان العاموم ــــدبل  --13 



                                                                                                                   
  

                             كلية الطب البيطري                                                     

 الدراسات العليا والبحوث  

 كلية معتمدة من الهيئة القومية

-------------------------------------------------------------------------------- 
 

 التاريـــــخ اليـــوم املــــادة

 6/7/0202 السبت (عام)امراض باطنة مقرر

 7/7/0202  الثالثاء تدريبات اكلينيكية 

 11/7/0202  السبت فاماكولوجيا 

 16/7/0202 الثالثاء امراض معدية 

 11/7/0202 السبت تغذية 

   

    طالب   (  6)                                                           التناسل والعقموم ــــدبل  -16

 التاريـــــخ اليـــوم املــــادة

 6/7/0202 السبت والتوليد أمراض اجلهاز التناسلي

 7/7/0202  الثالثاء باثولوجيا اجلهاز التناسلى

 11/7/0202  السبت الرضاعةفسيولوجيا التناسل و

 16/7/0202 الثالثاء تشريح وهستولوجيا اجلهاز التناسلى

 11/7/0202 السبت طفيليات ومناعة التناسل

     -طالب   (  1)                                                      صحة احليوانوم ــــدبل  --15

 التاريـــــخ اليـــوم املــــادة

 6/7/0202 السبت احليوان صحة 

 7/7/0202 الثالثاء االمراض املشرتكة

 11/7/0202 السبت ميكروبيولوجيا عام 

 16/7/0202 الثالثاء أمراض معدية وامراض باطنة 

 11/7/0202 السبت طفيليات عام 

 01/7/0202 الثالثاء            تغذية 

      طالب  (  1)                                  الطب الشرعى والسموموم ــــدبل  -14

 التاريـــــخ اليـــوم املــــادة



                                                                                                                   
  

                             كلية الطب البيطري                                                     

 الدراسات العليا والبحوث  

 كلية معتمدة من الهيئة القومية

-------------------------------------------------------------------------------- 
 

 6/7/0202 السبت الطب الشرعى البيطرى

 7/7/0202  الثالثاء السموم البيطرية 

 11/7/0202  السبت كيمياء التحليلية 

 16/7/0202 الثالثاء باثولوجيا 

 11/7/0202 السبت االمراض الباطنة

      طالب  (  1)أمراض معدية                                                              وم ــــلدب  -17  

 التاريـــــخ اليـــوم املــــادة                             

 6/7/0202 السبت االمراض املعدية 

 7/7/0202  الثالثاء االمراض الباطنة 

 11/7/0202  السبت ناعة ميكربيولوجيا أكلينيكية وم

 16/7/0202 الثالثاء باثولوجيا 

 11/7/0202 السبت صحة

                                                                                                                                       طالب(  3)                                                أمراض االمساك                  ومــــدبل –11

 التاريـــــخ اليـــوم املــــادة

 6/7/0202 السبت باثولوجيا األمساك

 7/7/0202  الثالثاء ميكروبيولوجيا االمساك 

 11/7/0202  السبت طفيليات االمساك

 16/7/0202 الثالثاء أمراض أمساك 

 11/7/0202 لسبتا تغذية ورعايه االمساك

                                               طالب(  1)                                                                 األرانبض أمرا ومــــدبل –19

 التاريـــــخ اليـــوم املــــادة

 6/7/0202 السبت امراض االرانب 

 7/7/0202 الثالثاء طفيليات  ارانب

 11/7/0202 السبت صحة ورعاية االرانب



                                                                                                                   
  

                             كلية الطب البيطري                                                     

 الدراسات العليا والبحوث  

 كلية معتمدة من الهيئة القومية

-------------------------------------------------------------------------------- 
 

 16/7/0202 الثالثاء تغذية االرانب 

 11/7/0202 السبت باثولوجيا خاصة

 تشريح وهستولوجيا األرانب

 

 01/7/0202 الثالثاء

                                             -  طالب(  1)                    املشاكل الصحيه لالنتاج املكثف للدواجن  ومــــدبل - 02

 التاريـــــخ اليـــوم املــــادة

 6/7/0202 السبت صحه وتصميم مساكن الدواجن

 7/7/0202 الثالثاء املشاكل الصحية للمفرخات

 11/7/0202 السبت أدويه ولقاحات الدواجن 

 16/7/0202 الثالثاء رعايه وسلوكيات الدواجن 

 11/7/0202 السبت تغذيه الدواجن 

 01/7/0202 الثالثاء أمراض االنتاج املكثف للدواجن 

 

 : تعليمات هامة 
             0عليها من تغيرات من مواعيد االمتحانات يطرأعلى جميع الطالب االطالع على لوحة االعالنات يوميا لمعرفة ما -1
 األرضيالدور القاعة الجديدة ب الجديد مبنى الاشرة  صباحا بفى تمام الساعة الع 4/7/2020تبدا االمتحانات يوم السبت الموافق  -2

   . بجوار األسانسير  بمبنى المعامل الدور األرضى (2)ورقم  (1)وقاعة رقم  ، (2)ج رومد( 1)مدرج و
 0تحدد االمتحانات الشفوية والعملية بمعرفة القسم المختص - 3
 ولن يسمح له بالحضور بدونه ت الشخصيةإثباكارنيه  أو البطاقة  إحضارعلى جميع الطالب  -4
 دبلوم الكيمياء الحيوية واالكلينيكية االمتحان يوم السبت فقط باستثناء أسبوعنات يومى السبت والثالثاء من كل علما بأن االمتحا  -5

 .فى األسبوع األول 
 2020/  6/ 3  -:فى0ت
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