
 
 
 

 

 جامعة مدٌنة السادات
 كلٌة الطب البٌطري

 شئون التعلٌم والطالب قسم
 

 
 8102/8102للعام الجامعً  الثانً  فصل الدراسً لل النظري امتحاناتجدول 

 الفرقة الخامسة الفرقة الرابعة الفرقة الثالثة الفرقة الثانٌة الفرقة األولى التارٌخ الٌوم

 الخلٌة واألنسجة 85/5/8102  السبت   
 خاص

طب شرعً وسموم   
 جزء ثان

جزء أمراض معدٌة 
 ثان

الوراثة البٌطرٌة   86/5/8102  األحد 
 والهندسة الوراثٌة 

التغذٌة والتغذٌة 
 اإلكلٌنٌكٌة 

  

باثولوجٌا تشرٌح     حاسب آلً 82/5/8102  الثالثاء
 مرضً جزء ثان 

صحة الحٌوان 
 ج ثان والدواجن

سلوكٌات الحٌوان   82/5/8102  األربعاء 
  ج ثان والدواجن

إقتصاد بٌطري 
 دارة المزارعوا

  

كٌمٌاء حٌوٌة  0/6/8102  السبت 
 وكٌمٌاء التغذٌة

 عام

رقابة صحٌة على   
 األلبان ومنتجاتها 

ج أمراض مشتركة 
 ثان

كٌمٌاء حٌوٌة   8/6/8102  األحد 
 وكٌمٌاء التغذٌة

 خاص

   باثولوجٌا األجهزة  

 طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ــــــازة عٌـــــــــــــــــــد الفــــــــــــــــأجــــــــــــــــــــــــ       4/6/8102  الثالثاء

 5/6/8102  األربعاء 

تولٌد وتناسل جراحة    تشرٌح وأجنة 2/6/8102  السبت 
 ج ثان

تولٌد وتناسل جراحة 
 ج ثان

                                                    تشرٌح تطبٌقى  2/6/8102  األحد 
 ومقارن خاص 

 األدوٌة البٌطرٌة 
 ) خاص ( 

  

احصاء حٌوي  00/6/8102  الثالثاء
 بٌطري

صحٌة علً الرقابة ال   
 ومنتجاتهااللحوم 

ات بكترٌا وفطرٌ   08/6/8102  األربعاء 
 )خاص ( ومناعة

  

أمراض باطنة عام     05/6/8102  السبت 
 عام ج ثان

نة خاص أمراض باط
 خاص جزء ثان

إنتاج الحٌوان  حقوق االنسان 06/6/8102  األحد 
 ج ثان والدواجن

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

طب األحٌاء المائٌة     02/6/8102 الثالثاء 
 ورعاٌتها

طب الطٌور واألرانب 
 ج ثان

   ٌروسات )خاص(ف   02/6/8102 األربعاء  

 فسٌولوجٌا 88/6/8102 السبت 
 ) عام (

 عامة وتخدٌرجراحة  
 ج ثان

جراحة خاصة وأشعة 
 ج ثان

   (   خاص)طفٌلٌات ) خاص (فسٌولوجٌا  82/6/8102 االحد 

 -ملحوظات:
 تم مناقشة الجدول مع الطالب وتم أخذ رأٌهم  -0
 . ( صباحا بمقر الكلٌة 01جمٌع االمتحانات صباحٌة وتبدأ الساعة العاشرة ) -8
 ألقسام المختصة طبقا للجداول المعلنة .االمتحانات الشفهٌة تتم بمعرفة ا -2
 .له االمتحانعلى كل طالب أن ٌقدم بطاقة الكلٌة عند دخو -4
 الخ ولن ٌسمح باستعارة أي منها .….على كل طالب أن ٌحضر كافة مستلزماته من مساطر وأقالم   -5
 على كل طالب ضرورة االطالع على لوحة اإلعالنات لما قد ٌطرأ من تغٌٌر . -6
 طالب دخول لجنة االمتحان بالتلٌفون المحمول.ٌحظر على ال -7

         
 ةـــــد الكلٌــــوكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب                                   عمٌ         
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