
 

 الســبدات  مدينة جــبمعة 

 كلية الطت البيطـري

                                                                              ةشئون التعليم والطال قسم 
 

 2019/2018أعمال السنة للفصل االدراسً  األول للعام الجامعً جدول امتحانات 
 ةــامســالفرقة الخ عةــالفرقة الراب ةـالثـالفرقة الث انٌةـــــــــــالفرقة الث الفرقة األولى التارٌخ الٌوم 

 (1-18)كٌمٌاء عضوٌة  3/11/8112 السبت 
 (8-1)كٌمٌاء وطبعٌة

صحــة الحٌـــــوان  (18-11)األمراض الباطنة (1-18)األدوٌة البٌطرٌة (18-11)تشرٌح تطبٌقً
 (18-11)والــدواجــن 

التغذٌة والتغذٌة  (8-1)فسٌولوجٌا  (18-11)التشرٌــح واألجنة  4/11/8112 األحد 
 (8-1)االكلٌنٌكٌة

االمراض  (8-1)التولٌد والتناسلٌات
    (1-11)المشتركة

كٌمٌاء حٌوٌة وكٌمٌاء التغدٌة  (18-11)ــلٌة واألنسجة  الخـ 5/11/8112 االثنٌن 
(11-18) 

الجــراحة العامة  (1-18)البا ثولوجٌـــا
 (18-11)والتخدٌر

األمراض المعــدٌــة 
(1-8) 

 (1-18)بٌولوجً حٌوان   6/11/8112 الثالثاء 
 (8-1)ونبات  

سلوكٌات الحٌوان 
 (18-11)والدواجن

البكترٌا والفطرٌات 
 (1-18)ةوالمناع

-11)باثولوجٌـا اكلٌنٌكٌة

18) 
-1)الجراحة الخاصة 

 واألشعـــة  (8

-11)انتاج الحٌوان والدواجن (8-1)فٌزٌاء حٌوٌة   7/11/8112 األربعاء 

18)   
باثولوجٌـا التشرٌح   (1-18)الطفٌلٌات

 (8-1)المرضً

التولٌــد 
 (18-11)والتلقٌــــح

 االصطنـــاعً 

الطب الشـرعً  //////////////// ////////////////// ///////////////////// 11/11/8112 السبت 
 (18-11))والسموم

  (8-1)أمراض باطنة

الرقابة الصحٌة علً  (8-1)الفٌروسات (8-1)الخلٌة واالنسجة     ////////////////////////  11/11/8112 األحد 
 (18-11)األلبان

طب الطٌور واألرانب 
(11-18) 

الرقابة الصحٌة علً  ////////////////////// ////////////////////// //////////////////////// /////////////////////// 18/11/8112  األثنٌن
 (8-1)اللحـــوم

 ملحوظات : ـ  
  ستشفً الكلٌة (الساعة الحادٌة عشر بالنسبة لطالب الفرقتٌن الرابعة والخامسة  ) بمللمواد اإلكلٌنٌكٌة  ٌبدأ االمتحان   -1
 ٌتحرك أتوبٌس المزرعة من الساعة التاسعة صباحا وحتً الساعة العاشرة  -8
 كافة األدوات الخاصة باإلمتحان  وإحضارلطو األبٌض اعلً جمٌع الطالب إرتداء الب -3
 .االمتحانات تتم بمعرفة األقسام المختصة طبقا للجداول المعلنة  -4

 ةـــــد الكلٌـــــــــعمٌ                      وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم ولطالب       التعلٌم والطالب       شئونرئٌس قسم           المختص        
  

 الدٌن حسٌن مصطفً ( )   أ.د/ عالء             )  أ.د/ خالد محمود جعفر (                          )أ/ سعاد الكفافً (                        )أ/ حنان قابل (           



 

 الســبدات  مدينة جــبمعة 

 كلية الطت البيطـري

                                                                              ةشئون التعليم والطال قسم 
 

 

 
 

  8117/8112األول للعام الجامعً  الدراسً أعمال السنة للفصل اجدول امتحانات 
 ةــامســالفرقة الخ عةــالفرقة الراب ةـالثـالفرقة الث انٌةـــــــــــالفرقة الث الفرقة األولى التارٌخ الٌوم 

 ن ــدواجــوان والـــــة الحٌــصح األمراض الباطنة ٌة البٌطرٌةاألدو تشرٌح تطبٌقً كٌمٌاء عضوٌة وطبعٌة  11/11/8117 السبت 

  األمراض المشتركة  التولٌد والتناسلٌات الفٌروسات فسٌولوجٌا  التشرٌــح واألجنة  18/11/8117 األحد 

 ة ــدٌــاالمراض المع الجــراحة العامة والتخدٌر والمناعة  البكترٌا والفطرٌات كٌمٌاء حٌوٌة وكٌمٌاء التغدٌة    الخـــلٌة واألنسجة  13/11/8117 االثنٌن 
 الجراحة الخاصة واألشعـــة   الطب الشـرعً والسموم البا ثولوجٌـــا  سلوكٌات الحٌوان والدواجن بٌولوجً حٌوان ونبات    14/11/8117 الثالثاء 

 التولٌــد والتلقٌــــح االصطنـــاعً  الرقابة الصحٌة علً األلبان الطفٌلٌات   انتاج الحٌوان والدواجن   فٌزٌاء حٌوٌة  15/11/8117 األربعاء 

 أمراض باطنة  اكلٌنٌكٌة ا ـباثولوجٌ //////////////// ////////////////// ////////////////// 12/11/8117 السبت 
  طب الطٌور واالرانب  باثولوجٌـا التشرٌح المرضً والتغذٌة االكلٌنٌكٌة  التغذٌة الخلٌة واالنسجة     ////////////////////////  19/11/8117 األحد 

 ملحوظات : ـ  

 ومـــالرقابة الصحٌة علً اللح الساعة الحادٌة عشر بالنسبة لطالب الفرقتٌن الرابعة والخامسة  ) بمستشفً الكلٌة (للمواد اإلكلٌنٌكٌة  ٌبدأ االمتحان   -5

 عة التاسعة صباحا وحتً الساعة العاشرة ٌتحرك أتوبٌس المزرعة من السا -6
 كافة األدوات الخاصة باإلمتحان  وإحضارلطو األبٌض اعلً جمٌع الطالب إرتداء الب -7
 .االمتحانات تتم بمعرفة األقسام المختصة طبقا للجداول المعلنة  -2

 عمٌد الكلٌة                         الب     وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم ولطشئون التعلٌم والطالب              رئٌس قسم          
  

 أ.د/ شعبان دمحم جاد       أ.د/ هانً ٌوسف حسن                                     عباس فتحً ٌحًٌ                                  

  



 

 الســبدات  مدينة جــبمعة 

 كلية الطت البيطـري

                                                                              ةشئون التعليم والطال قسم 
 

 
 

 جلامعي  جدول أبفواج التدريب الصيفي قوافل بيطرية لطالب الفرقة اخلامسة أثناء العام  ا
 8102/9102الفصل الدراسي األول

 
 مالحظات  اسم القرية التاريخ  اليوم  م
 الفوج األول   الدابيبة  11/11/1118 اخلميس 1
 الفوج الثاين   البتانون  18/11/1118 اخلميس 1
 الفوج األول   دنشواي   15/11/1118 اخلميس 3
 الفوج الثاين   زانرة   1/11/1118 اخلميس 4
 الفوج األول   مليج    8/11/1118 اخلميس 5
 الفوج الثاين   دنشواي   15/11/1118  اخلميس 6
 الفوج األول   البتانون    11/11/1118  اخلميس 7
 الفوج الثاين   الدابيبة   19/11/118 اخلميس 8
 الفوج األول   األمخاس   6/11/1118 اخلميس 9

 



 

 الســبدات  مدينة جــبمعة 

 كلية الطت البيطـري

                                                                              ةشئون التعليم والطال قسم 
 

 
 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                 عميد الكلية رئيس القسم                                شئون التعليم والطالب        

                        
 عالء الدين حسني مصطفي أ.د/                   خالد حممود  جعفرأ.د/                   صالح داود                       سعاد الكفايف                          

 
 
 
 
 
 

 8117/8112 للعام الجامعً   الثانً صل الدراسً فلل أعمال السنة جدول امتحانات 
 11:9الفرقة األولى التارٌخ الٌوم 

 
 الفرقة الثالثة 11.15:11.15الفرقة الثانٌة

18.15  :1.15 
 الفرقة الخامسة الفرقة الرابعة

 صحــة الحٌـــــوان والــدواجــن  األمراض الباطنة البٌطرٌةاألدوٌة  تشرٌح تطبٌقً جنةالتشرٌح واأل 84/3/8112 السبت 

 أمراض مشتركة التولٌد والتناسلٌات الفٌروسات كٌمٌاء حٌوٌة وكٌمٌاء التغدٌة الفسٌولوجٌا 85/3/8112 األحد 

 االمراض المعــدٌــة  الجــراحة العامة والتخدٌر ـــاالبا ثولوجٌ انتاج الحٌوان والدواجن /////////////// 86/3/8112 االثنٌن 

 الجراحة الخاصة واألشعـــة   الطب الشـرعً والسموم البكترٌا والفطرٌات والمناعة سلوكٌات الحٌوان والدواجن الكٌمٌاء الحٌوٌة 87/3/8112 الثالثاء 

الوراثة البٌطرٌة والهندسة  حاسب آلً 82/3/8117 األربعاء 
 الوراثٌة

التولٌــد والتلقٌــــح  باثولوجٌـا التشرٌح المرضً الطفٌلٌات 
 االصطنـــاعً 

 ــــــــــازة المؤتـــــــــــــمر الطـــــالبً للكلٌـــــــــــــــــــــــــةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجــــــــــــــــ 31/3/8112 السبت 

 األمراض الباطنة  طب االحٌاء المائٌة  //////////////////// //////////////////// ////////////////////////// 11/4/8112 الثالثاء 

 ///////////////////// الرقابة الصحٌة علً االلبان  //////////////////////// //////////////////// ///////////////////////// 11/4/8112 االربعاء 

 الرقابة الصحٌة علً اللحـــوم  /////////// ///////////////////   14/4/8112 السبت 

 //////////////////////// ///////////// التغذٌة والتغذٌة االكلٌنٌكٌة ///////////////////////////// احصاء حٌوٌة  15/4/8112 االحد 

 طب الطٌور واالرانب   ///////// بٌطري وإدارة المزارع  افتصاد فسٌولوجٌا الخلٌة واالنسجة  16/4/8112 االثنٌن 



 

 الســبدات  مدينة جــبمعة 

 كلية الطت البيطـري

                                                                              ةشئون التعليم والطال قسم 
 

 ملحوظات : ـ 
 الساعة الحادٌة عشر بالنسبة لطالب الفرقتٌن الرابعة والخامسة  ) بمستشفً الكلٌة (للمواد اإلكلٌنٌكٌة   أعمال السنة ٌبدأ االمتحان  -1
 بعة والخامسة للمواد التً تدرس بمبنً إدارة الكلٌة وكذلك باقً الفرق  الساعة العاشرة بالنسبة للفرقة الرا  أعمال السنة ٌبدأ االمتحان  -8
 ٌتحرك أتوبٌس المزرعة من الساعة التاسعة صباحا وحتً الساعة العاشرة  -3
 كافة األدوات الخاصة باإلمتحان  وإحضارلطو األبٌض اعلً جمٌع الطالب إرتداء الب -4
 .طبقا للجداول المعلنة  االمتحانات العملٌة  تتم بمعرفة األقسام المختصة -5

 عمٌد الكلٌة                         وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم ولطالب                             رئٌس القسم           المختـــص           
  

 أ.د/                                فً عالء الدٌن حسٌن مصطأ.د/                         أ/ عباس فتحً ٌحً      سعاد الكفافً         
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 8117/8112 للعام الجامعً   الثانً صل الدراسً فلل العملً  جدول امتحانات 
 الفرقة الخامسة الفرقة الرابعة الفرقة الثالثة الفرقة الثانٌة الفرقة األولى التارٌخ ٌومــــال

 لطٌور واألرانباطب  التولٌد والتناسلٌات وٌة البٌطرٌةاألد وراثة بٌطرٌة تشرٌح 5/5/8112 السبت 

 الجراحة الخاصة واألشعة األمراض الباطنة الفٌروسات   6/5/8112  االحد 

الرقابة الصحٌة علً  الجراحة العامة والتخدٌر  الباثولوجٌا تشرٌح هستولوجى 7/5/8112 االثنــٌن 



 

 الســبدات  مدينة جــبمعة 

 كلية الطت البيطـري

                                                                              ةشئون التعليم والطال قسم 
 

 اللحوم 

 صحة الحٌوان والدواجن تشرٌح مرضى ثولوجٌابا البكترٌا والفطرٌات وكٌات الحٌوانسل حاسب ألى 2/5/8112 الثـــالثاء  

كٌمٌاء حٌوى كٌمٌاء  فسٌولوجى 9/5/8112 االربـــعاء  
 التغذٌة

التولٌد والتلقٌح  طب األحٌاء المائٌة وإدارة مزارع اقتصاد بٌطرٌ
 االصطناعً

 المراض المعدٌةا طب شرعى الطفٌلٌات اجنإنتاج الحٌوان والدو كٌمٌاء حٌوى 18/5/8112 السبت 

 أمراض باطنة الرقابة الصحٌة علً األلبان التغذٌة والتغذٌة االكلٌنٌكٌة فسٌولوجٌا  13/5/8112  االحد 
 ملحوظات : ـ 

 تشفً الكلٌة (الساعة الحادٌة عشر بالنسبة لطالب الفرقتٌن الرابعة والخامسة  ) بمسللمواد اإلكلٌنٌكٌة  ٌبدأ االمتحان العملً  -1
 ٌبدأ االمتحان العملً الساعة العاشرة بالنسبة للفرقة الرابعة والخامسة للمواد التً تدرس بمبنً إدارة الكلٌة وكذلك باقً الفرق   -8
 ٌتحرك أتوبٌس المزرعة من الساعة التاسعة صباحا وحتً الساعة العاشرة  -3
 دوات الخاصة باإلمتحان كافة األ وإحضارلطو األبٌض اعلً جمٌع الطالب إرتداء الب -4

 .االمتحانات العملٌة  تتم بمعرفة األقسام المختصة طبقا للجداول المعلنة  -5

 عمٌد الكلٌة                         وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم ولطالب     شئون التعلٌم والطالب              رئٌس قسم          
  

 خالد محمود جعفرأ.د/          عالء الدٌن حسٌن مصطفً                أ.د/                      عباس فتحً ٌحًٌ          أ/         
 
 

    
 8117/8112 للعام الجامعً   الثانً صل الدراسً فلل أعمال السنة جدول امتحانات 

 لخامسةالفرقة ا الفرقة الرابعة الفرقة الثالثة الفرقة الثانٌة الفرقة األولى التارٌخ الٌوم 
 صحــة الحٌـــــوان والــدواجــن  األمراض الباطنة األدوٌة البٌطرٌة تشرٌح تطبٌقً كٌمٌاء حٌوٌة   84/3/8112 السبت 

 أمراض باطنة  التولٌد والتناسلٌات الفٌروسات فسٌولوجٌا  التشرٌــح واألجنة  85/3/8112 األحد 
 االمراض المعــدٌــة  الجــراحة العامة والتخدٌر البكترٌا والفطرٌات والمناعة  ء حٌوٌة وكٌمٌاء التغدٌة  كٌمٌا الخـــلٌة واألنسجة   86/3/8112 االثنٌن 
 الجراحة الخاصة واألشعـــة   الطب الشـرعً والسموم البا ثولوجٌـــا  سلوكٌات الحٌوان والدواجن فسٌولوجٌا        87/3/8112 الثالثاء 

 التولٌــد والتلقٌــــح االصطنـــاعً  الرقابة الصحٌة علً األلبان الطفٌلٌات  اج الحٌوان والدواجن  انت  82/3/8117 األربعاء 

الرقابة الصحٌة علً  باثولوجٌـا اكلٌنٌكٌة  التغذٌة والتغذٌة االكلٌنٌكٌة الوراثة البٌطرٌة     ///////////////// 31/3/8112 السبت 



 

 الســبدات  مدينة جــبمعة 

 كلية الطت البيطـري

                                                                              ةشئون التعليم والطال قسم 
 

 اللحـــوم  والهندسة الوراثٌة   
باثولوجٌـا التشرٌح  ///////////////// ///////////////////////////// ////////////////////// 1/4/8112 األحد 

 المرضً
 طب الطٌور واالرانب  

 أمراض مشتركة      8/4/8112 االثنٌن 
 ملحوظات : ـ 

 الب الفرقتٌن الرابعة والخامسة  ) بمستشفً الكلٌة (الساعة الحادٌة عشر بالنسبة لطللمواد اإلكلٌنٌكٌة  ٌبدأ االمتحان العملً  -1
 ٌبدأ االمتحان العملً الساعة العاشرة بالنسبة للفرقة الرابعة والخامسة للمواد التً تدرس بمبنً إدارة الكلٌة وكذلك باقً الفرق   -8
 ٌتحرك أتوبٌس المزرعة من الساعة التاسعة صباحا وحتً الساعة العاشرة  -3
 كافة األدوات الخاصة باإلمتحان  وإحضارلطو األبٌض ارتداء البعلً جمٌع الطالب إ -4
 .االمتحانات العملٌة  تتم بمعرفة األقسام المختصة طبقا للجداول المعلنة  -5

 عمٌد الكلٌة                         وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم ولطالب     شئون التعلٌم والطالب              رئٌس قسم       
  
 أ.د/ عالء الدٌن حسٌن مصطفً                    عباس فتحً ٌحًٌ                             أ.د/            

    
 
 

 8117/8112 للعام الجامعً   الثانً صل الدراسً فلل العملً  جدول امتحانات 
 الفرقة الخامسة ةالفرقة الرابع الفرقة الثالثة الفرقة الثانٌة الفرقة األولى التارٌخ ٌومــــال

 صحة الحٌوان والدواجن  األمراض الباطنة  التغذٌة والتغذٌة اإلكلٌنٌكٌة  تشرٌح تطبٌقً  فسٌولوجٌا  5/5/8112 السبت 

 طب لطٌور واألرانب  التولٌد والتناسلٌات  األدوٌة البٌطرٌة    6/5/8112  االحد 

سلوكٌات الحٌوان  حاسب آلً  7/5/8112 االثنــٌن 
 دواجنوال

 االمراض المعدٌة  الجراحة العامة والتخدٌر  الباثولوجٌا

 
 
 



 

 الســبدات  مدينة جــبمعة 

 كلية الطت البيطـري

                                                                              ةشئون التعليم والطال قسم 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


