
 البيطـري الطب ليةك

 الســادات  مدينة  جــامعة
      شئون التعليم والطالب قسم

 1026/1027للعام الجامعي  األول فصل الدراسي لل النظري جدول امتحانات 
 الفرقة الخامسة الفرقة الرابعة الفرقة الثالثة الفرقة الثانية الفرقة األولى التاريخ اليوم

 جراحة خاصة واشعة  جراحة عامة وختدير     82/28/8122  األربعاء 

   ينكية  تغذية وتغذية اكل   12/28/8122  السبت 
 توليد وتلقيح اصطناعي  توليد وتناسل     2/2/8122 األحد 

     بيولوجي حيوان ونبات  8/2/8122   االثنني 
انتاج احليوان   1/2/8122 الثالثاء 

 والدواجن 

   فيـــــــــــــــروســــــــــــــــــــــــــات 

 الرانب طب الطيور وا ابثولوجيا     4/2/8122  االربعاء 

كيمياء عضوية  5/2/8122 الخميس 
 وطبيعية 

    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازة اجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2/2/8122 السبت 
 أمراض معدية      2/2/8122 االحد 
     وية ــــــــــــاء حيفيــــــــــــــزيــــــ 9/2/8122 االثنين 
كيمياء حيوية وكيمياء   21/2/8122 الثالثاء 

 التغذية 
   ابثولوجيا عام 

 صحة احليوان والدواجن  ابثولوجيا إكلينيكية     22/2/8122 األربعاء 
     ة لغة إجنليزي 28/2/8122 الخميس 

   بكرتاي وفطرايت ومناعة  سلوكيات احليوان  24/2/8122 السبت 

 أمراض ابطنة خاصة  أمراض ابطنة عام     25/2/8122 األحد 
     تشريح وأجنة  22/2/8122 االثنين 

   أدوية بيطرية  تشريح تطبيقي   22/2/8122 الثالثاء 

رفابة صحية علي     22/2/8122 األربعاء 
 ان االلب

رقابة صحية علي 
 اللحوم 

 ــــــــــــــــازة اجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 29/2/8122 الخميس 

    فسيولوجيا   82/2/8122 السبت 
 أمراض مشرتكة  وم طب شرعي ومس    88/2/8122 األحد 
     خلية وأنسجة  81/2/8122 االثنين 
   طفيليات  خلية وأنسحة   84/2/8122 الثالثاء 
 -ملحوظات:

 . ( صباحا بمقر الكلية 20)  العاشرةجميع االمتحانات صباحية وتبدأ الساعة  -2       

 المعلنة . الشفهية تتم بمعرفة األقسام المختصة طبقا للجداولاالمتحانات  - 1
على كل طالب أن يحضر كافة مستلزماته من مساطر وأقالم   له االمتحانعلى كل طالب أن يقدم بطاقة الكلية عند دخو-3 -4

 الخ ولن يسمح باستعارة أي منها .….
 على كل طالب ضرورة االطالع على لوحة اإلعالنات لما قد يطرأ من تغيير . -5
 يحظر على الطالب دخول لجنة االمتحان بالتليفون المحمول   -6

 د الكليةـــعمي     وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                          
      

 شعبان محمد جاد هللاأ.د./                                           أحمد محمد بيومي أ.د./           

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



 البيطـري الطب ليةك

 الســادات  مدينة  جــامعة
      شئون التعليم والطالب قسم

 

 1026/1027للعام الجامعي  األول جدول امتحانات العملي للفصل الدراسي 
 

 الفرقة الخامسة الفرقة الرابعة الفرقة الثالثة الفرقة الثانية الفرقة األولى التاريخ اليوم 
/27/21 السبت 

1026 
كيمياء 

عضوية 
 وطبيعية 

تشريح 
 تطبيقي 

األوية 
 البيطرية

صحة الحيوان  أمراض باطنة 
 والدواجن 

/21/21 األحد 
1026 

 تغذية   فسيولوجيا  تشريح واجنة 
 إكلينكية

باثولوجيا 
تشريح 
 مرضي 

الرقابة 
الصحية علي 

 اللحوم 
 21/21 االثنين 

/1026 
أنتاج حيوان  خلية وأنسجة 

 ودواجن 
جراحة عامة  وجياباثول

 وتخدير 
 طيور وأرانب 

 10/21 الثالثاء 
/1026 

بيولوجي 
 حيوان ونبات  

سلوكيات 
 الحيوان  

باثولوجيا  فيروسات
 اكلينيكية 

جراحة خاصة 
 وأشعة 

/ 12/21 األربعاء 
1026 

كيمياء حيوية  فيزياء حيوية
وكيمياء 
 التغذية  

رقابة صحية  طفيليات
 علي االلبان 

يح توليد وتلق
 اصطناعي 

 14/21 السبت 
1026 

//////////////// 
//////////////// 

 أمراض معدية   طب شرعي  //////////////// خلية وأنسجة  

 15/21 األحد 
1026 

 //////////////// 
//////////////// 

بكتريا وفطريات 
 ومناعة

 أمراض باطنة   توليد وتناسل 

 : ـ ملحوظات 
الساعة الحادية عشر بالنسبة لطالب الفرقتين الرابعة والخامسة  للمواد اإلكلينيكية  ي يبدأ االمتحان العمل -2

 ) بمستشفي الكلية (
يبدأ االمتحان العملي الساعة العاشرة بالنسبة للفرقة الرابعة والخامسة للمواد التي تدرس بمبني إدارة  -1

 الكلية وكذلك باقي الفرق  
 لتاسعة صباحا وحتي الساعة العاشرة يتحرك أتوبيس المزرعة من الساعة ا -3
 كافة األدوات الخاصة باإلمتحان  وإحضارلطو األبيض اعلي جميع الطالب إرتداء الب -4
 .االمتحانات العملية  تتم بمعرفة األقسام المختصة طبقا للجداول المعلنة  -5

 كليةوكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                    عميد ال
      
 شعبان محمد جاد هللاأ.د./                                 أحمد محمد بيومي أ.د./      

 
 
 
 
 


