
البيطـري الطب ليةك
الســادات   مدينة جــامعة

  والطل ب التعليم شئون قسم
  

2015/2016جدلول امتحانات النظري للفصل الدراسي اللول  للعام الجامعي  
الفرقة الخامسةالفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانيةالفرقة اللولىالتاريخاليوم

انتاج الحيوان2/1/2016السبت 
لوالدلواجن

طفيليات 

أمراض معدية باثولوجيا إكلينيكية 3/1/2016الدحد 

بيولوجيا نبات4/1/2016الثنين 
لودحيوان 

أدلوية بيطرية فسيولوجيا5/1/2016الثلثاء 

طب الطيور لوالرانبطب شرعي لوسموم6/1/2016الربعاء 

 أجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازة7/1/2016الخميس
سلوكيات الحيوان9/1/2016السبت 

لوالدلواجن 
بكتريا لوفطريات

 لومناعة
جرادحة عامة10/1/2016الدحد 

لوتخدير 
جرادحة خاصة

لوأشعة 
كيمياء عضوية11/1/2016الثنين 

لوطبيعية 
12/1/2016الثلثاء 

صحة الحيوان13/1/2016الربعاء 
لوالدلواجن

فيزياء دحيوية 14/1/2016الخميس

التغذية لوالتعذيةتشريح تطبيقي 16/1/2016السبت 
الكلينيكية

توليد لوتلقيحتوليد لوتناسل 17/1/2016الدحد 
اصطناعي 

تشريح لواجنة 18/1/2016الثنين 

 أجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازة19/1/2016الثلثاء 
رقابة صحية علي20/1/2016الربعاء 

اللبان 
رقابة صحية علي

اللحوم 
لغة إنجليزية 21/1/2016الخميس

كيمياء دحيوية23/1/2016السبت 
لوكيمياء التغذية 

باثولوجيا عام  

أمراض مشتركةباثولوجيا24/1/2016الدحد 

 أجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازة25/1/2016الثنين 
فيرلوساتخلية لوأنسجة 26/1/2016الثلثاء 

أمراض باطنة خاص أمراض باطنة عام 27/1/2016الربعاء 

خلية لوأنسجة 28/1/2016الخميس

ملحوظات:-

.) صبادحا بمقر الكلية10جميع المتحانات صبادحية لوتبدأ الساعة العاشرة (-1
تم اخذ راي الطل ب في جدالول المتحانات النظرية للفرق الدراسية المختلفة.-2
المتحانات الشفهية تتم بمعرفة القسام المختصة طبقا للجدالول المعلنة.-3
 على كل طالب أن يحضر كافة مستلزماته من مساطر لوأقلم  ….الخله المتحانلى كل طالب أن يقدم بطاقة الكلية عند دخوع-4

 لولن يسمح باستعارة أي منها.
 .يحظر على الطالب دخول لجنة المتحان بالتليفون المحمول-5

لوكيل الكلية لشئون التعليم لوالطل ب                                    عميد الكلية      
     

شعبان محمد جاد الأ.د./                              أمين محمد ادحمد دحسانين أ.د./      



البيطـري الطب ليةك
الســادات   مدينة جــامعة

  والطل ب التعليم شئون قسم
  

2015/2016جدلول امتحانات العملي للفصل الدراسي اللول  للعام الجامعي 
الفرقة الخامسةالفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانيةالفرقة اللولىالتاريخاليوم 

19/12/2السبت 
015

انتاج الحيوانتشريح لواجنة 
لوالدلواجن

صحة الحيوانأمراض باطنة
لوالدلواجن 

20/12/2الدحد 
015

 لوالتعذيةتغذية
إكلينيكية

جرادحة عامة
لوتخدير

رقابة صحية
علي اللحوم 

 /21/12الثنين 
2015

كيمياء
عضوية
لوطبيعية 

سلوكيات
الحيوان

لوالدلواجن

جرادحة خاصةتوليد لوتناسل أدلوية بيطرية
لوأشعة 

 /22/12الثلثاء 
2015

توليد لوتلقيحباثولوجيا طفيليات خلية لوأنسجة  فيزياء دحيوية
اصطناعي 

/23/12الربعاء 
2015

كيمياء دحيوية
لوكيمياء
التغذية

طب شرعيباثولوجيا
لوسموم

طب الطيور
لوالرانب

26/12السبت 
2015

بيولوجي
دحيوان لونبات

تشريح
تطبيقي

بكتريا لوفطريات
لومناعة

باثولوجيا
إكلينيكية 

معديةأمراض 

 /27/12الدحد 
2015

رقابة صحيةفيرلوسات فسيولوجيا خلية لوأنسجة
علي اللبان

 باطنةأمراض 

ملحوظات : ـ 
تم اخذ راي الطل ب في جدالول المتحانات العملية للفرق الدراسية المختلفة-1
.الساعة الحادية عشر لطل ب الفرقتين الرابعة لوالخامسة  ( بمستشفي الكلية ) للمواد الكلينيكية يبدأ المتحان العملي -2
يبدأ المتحان العملي الساعة العاشرة بالنسبة للفرقة الرابعة للمواد التي تدرس بمبني إدارة الكلية لوكذلك باقي الفرق.  -3
 .يتحرك أتوبيس المزرعة من الساعة التاسعة صبادحا لودحتي الساعة العاشرة-4
 . كافة الدلوات الخاصة بالمتحانلوإدحضارلطو البيض اعلي جميع الطل ب إرتداء الب-5
.المتحانات العملية  تتم بمعرفة القسام المختصة طبقا للجدالول المعلنة-6

لوكيل الكلية لشئون التعليم لوالطل ب                                    عميد الكلية  
     

شعبان محمد جاد الأ.د./                              أمين محمد ادحمد دحسانين أ.د./        
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