
 البيطـري الطت ليةك

 الســبدات  مدينة  جــبمعة
   شئون التعليم والطالة قسم

   

 1028/1029للعام الجامعً  األول فصل الدراسً لل النظري جدول امتحانات             
 الفرقة الخامسة  الفرقة الرابعة  الفرقة الثالثة  الفرقة الثانٌة  الفرقة االولً  ارٌخ ـــــــــالت الٌوم 

موم طب شرعً وس ///////////// ///////////// خلٌة وأنسجةعام  19/21/1028 السبت 
 جزء اول 

امراض معدٌة 
 )جزء أول(

خلٌة وأنسجة   ///////////// 00/21/1022 االحد 
 خاص

التغذٌة والتغذٌة 
 االكلٌنٌكٌة عام  

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

 ///////////// ///////////// ///////////// ////////////// /////////////////// 21/1028//02 األثنٌن 

جراحة عام وتخدٌر  ///////////// ////////////// لغة انجلٌزٌة 2/2/1029 اءالثالث
 جزء أول

جراحة خاصة 
 وأشعة جزء أول

 ///////////// ////////////// باثولوجٌا  عام فسٌولوجٌا خاص ////////////// 1/2/1029 االربعاء 

 ///////////// ///////////// ///////////// ////////////// /////////////////// 0/2/1029 الخمٌس 

أمراض باطنة جزء   ////////////// ///////////// كٌمٌاء عضوٌة وطبٌغٌة 2/2/1029 السبت 
 أول

أمراض باطنة 
 )جزء ثانً(

 ///////////// //////////////  كٌمٌاء حٌوٌة عام ////////////// 3/2/1029 االحد 

عٌــــــــــد  ــــــــــــــــــــــــــــازة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجــــــــــــــــــــــــــــــ                          2/2/1029 األثنٌن 
 القٌــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــة 

علً رقابة  صحٌة  ///////////// ////////////// فٌزٌاء حٌوٌة  8/2/1029 الثالثاء 
 االلبان 

طب الطٌور 
 واالرانب جزء أول

سلوكٌات الحٌوان  ////////////// 9/2/1028 االربعاء 
 والدواجن   

 ///////////// ////////////// أدوٌة بٌطرٌة عام 

 ///////////// ///////////// ///////////// ////////////// /////////////////// 20/2/1029 الخمٌس 

أمراض مشتركة        21/2/1029 السبت 
 )جزء أول(

 ///////////// /////////////    20/2/1029 االحد 

 ///////////// ///////////// //////////////// ////////////// /////////////////// 21/2/1029 األثنٌن 

صحة الحٌوان  باثولوجٌا اكلٌبنٌكة  //////////////// /////////////// تشرٌح وأجنة عام  22/2/1029 الثالثاء 
والدواجن )جزء 

 أول(

تشرٌح تطبٌقً  ////////////// 23/2/1029 االربعاء 
 خاص

 ///////////// ////////////// فٌروسات عام

 ///////////// ///////////// ///////////// ////////////// /////////////////// 22/2/1029 الخمٌس 

تولٌد وتناسل جزء  ///////////// //////////////  29/2/1029 السبت 
 أول 

تولٌد وتلقٌح 
 اصطناعً 

 ///////////// ////////////// طفٌلٌات عام  ///////////// 10/2/1029 االحد 

 ///////////// ///////////// ///////////// ////////////// /////////////////// 12/2/1029 األثنٌن 

بٌولوجً  )نبات وحٌوان  11/2/1029 ثاء الثال
 ) 

باثولوجٌا تشرٌح  //// ///////// /////////////
 مرضً جزء أول 

الرقابة  الصحٌة 
علً اللحوم 
 ومنتجاتها 

انتاج حٌوان جزء  ///////////// 10/2/1029 االربعاء
 أول

بكترٌا وفطرٌات 
 ومناعة عام

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

       -ملحوظات:
 . ( صباحا بمقر الكلٌة 20جمٌع االمتحانات صباحٌة وتبدأ الساعة ) -2 

 االمتحانات الشفهٌة تتم بمعرفة األقسام المختصة طبقا للجداول المعلنة . - 1
على كل طالب أن ٌحضر كافة مستلزماته من  له االمتحانعلى كل طالب أن ٌقدم بطاقة الكلٌة عند دخو-0 -1

 ولن ٌسمح باستعارة أي منها . الخ….مساطر وأقالم  
 على كل طالب ضرورة االطالع على لوحة اإلعالنات لما قد ٌطرأ من تغٌٌر . -2

  .ٌحظر على الطالب دخول لجنة االمتحان بالتلٌفون المحمول  -3

    
 

 د الكلٌةـــعمٌ          وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب            رئٌس قسم شئون التعلٌم والطالب           المختص    
    
 
 عالء الدٌن حسٌن مصطفً أ.د./                 خالد محمود جعفر أ.د./                      سعاد احمد الكفلفً أ/أ/ صالح داود            

 


