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 جدول امتحانات الطالب املسجلني للحصول علي دبلومات
 م0202دور ابريل 
 

  ( طالب349)                           دبمـــوم الكيمياء الحيوية اإلكمينيكية -1
 التاريـــــخ اليـــوم المــــادة

 01/2/0101 السبــت  كيمياء حيوي عـــام
 01/2/0101 السبــت كيمياء حيوية اكمينيكية

 01/2/0101 الثالثــاء هستولوجيــــــا
 02/2/0101 السبــت فسيولوجيـــــا

 01/2/0101 الـثالثــاء باثولوجيا اكمينيكيـــة

  طالب (28)                                            دبمـــــوم مراقبة األغذية -2

 التاريـــــخ اليـــوم المــــادة
 01/2/0101 السبــت  بان والزيوت والدهون والبيض ومنتجاتهاالرقابة الصحية عمي االل

 01/2/0101 الثالثاء الرقابة الصحية عمي المحوم  والدواجن واالسماك ومنتجاتها
 01/2/0101 السبــت كيمياء التغذية والكيمياء التحميمية

 01/2/0101 الـثالثــاء ميكيروبيولوجيا األغذية

 طالب  (21رات الطبية                              )دبمــوم األدوية والمستحض -3
 التاريـــــخ اليـــوم المــــادة

 01/2/0101 السبــت  فارماكولوجيا بيطريـــــة
 01/2/0101 الثالثاء كيميــــاء حيويــــة

 01/2/0101 السبــت فسيولوجيــــا
 01/2/0101 الـثالثــاء تسمم دوائــــي

 02/2/0101 السبــت بيطريـــة صيدالنيـــا ت 
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 ( طالب 9)              دبمــــــوم ميكروبيولوجيا الحيوان                 -4
 التاريـــــخ اليـــوم المــــادة

 01/2/0101 السبــت  بكتريولوجيــــا 
 01/2/0101 الثالثاء مناعــــــة

 01/2/0101 السبــت فطريــــات
 01/2/0101 ثــاءالـثال فيرولوجيــــا

 ( طالب 2)                 دبمــــوم التناسل والعقم                      -5
 التاريـــــخ اليـــوم المــــادة

 01/2/0101 السبــت  أمراض الجهاز التناسمي والتوليد
 01/2/0101 الثالثاء باثولوجيا الجهاز التناسمى

 01/2/0101 السبــت فسيولوجيا التناسل والرضاعة
 01/2/0101 الـثالثــاء تشريح وهستولوجيا الجهاز التناسمى

 02/2/0101 السبــت طفيميات ومناعة التناسل

  (  طالب11)                      دبمــــم أمراض الطيور                 -6
 التاريـــــخ اليـــوم المــــادة

 01/2/0101 السبــت  أمراض الطيــــور
 01/2/0101 الثالثاء ت الطيـــورطفيميا

 01/2/0101 السبــت ميكروبيولوجيا الطيور
 01/2/0101 الـثالثــاء باثولوجيا الطيــور

 02/2/0101 السبــت صحة وتغذية الطيور
 01/2/0101 الـثالثــاء تشريح وأجنة وهستولوجيا الطيور
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 (  طالب 2)                    الخيول                دبـموم طب وجراحة  -7
 التاريـــــخ اليـــوم المــــادة

 01/2/0101 السبــت  نة والمعدية طاالمراض البا
 01/2/0101 الثالثاء تشخيص معممى واكمينيكى

 01/2/0101 السبــت جراحة الخيول
 01/2/0101 الـثالثــاء والدة وتناسل 
 02/2/0101 السبــت رعاية الخيول

 ( طالب1)       مــوم صحة وتكنولوجيا المحوم والدواجن واالسماك    دب -8
 التاريـــــخ اليـــوم المــــادة

 01/2/0101 السبــت  الرقابة الصحية عمى المحوم والدواجن واالسماك 
 01/2/0101 الثالثاء حفظ  وتكنولوجيا المحوم والدواجن واالسماك

 01/2/0101 السبت لباردةميكروبيولوجيا المحوم والوجبات ا
 01/2/0101 الثالثاء كيمياء االغذية والكيمياء التحميمية

 02/2/0101 السبت امراض مشتركة
 01/2/0101 الـثالثــاء شئون صحية لمصانع المحوم والدواجن واالسماك

 (   طالب 1دبـــموم امراض حيوانات المزرعة                            ) -9
 التاريـــــخ ليـــوما المــــادة

 01/2/0101 السبــت  االمراض الباطنة ) مقرر عام(
 01/2/0101 الثالثاء طب باطنى مجترات

 01/2/0101 السبــت ادوية بيطرية
 01/2/0101 الـثالثــاء كيمياء تشخيصية

 02/2/0101 السبــت امراض معدية
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 طالب (2)                              ىدبمـــــوم الطفيميات التطبيقي -11
 التاريـــــخ اليـــوم المــــادة

 01/2/0101 السبــت  لويـــــــــــــــاتو أ
 01/2/0101 الثالثاء ديدان

 01/2/0101 السبت حشرات وعناكبيات
 01/2/0101 الثالثاء باثولوجيا  امراض طفميمية

 02/2/0101 السبت صحة وامراض مشتركة
 01/2/0101 الـثالثــاء مناعة طفيمية

 (  طالب2)              دبمــــوم جراحة الحيوانات الصغيرة             -11

 التاريـــــخ اليـــوم المــــادة
 01/2/0101 السبــت  جراحـــــة عامــــة

 01/2/0101 الثالثاء جراحـــة الحيوانات الصغيرة
 01/2/0101 السبــت تخـــــديـــــر

 01/2/0101 الـثالثــاء ـــاعةاشــــــ
 02/2/0101 السبــت تشريــــح الحيوانات الصغيرة

    طالب  (2دبمــــــوم طب الحيوان العام                            ) -12
 التاريـــــخ اليـــوم المــــادة

 01/2/0101 السبــت  أمراض باطنة مقرر ) عام (
 01/2/0101 الثالثاء تدريبات اكمينيكيـة

 01/2/0101 السبــت فارماكولوجيـــا
 01/2/0101 الـثالثــاء أمراض معديـــة

 02/2/0101 السبــت تغذيـــــــــــــــة
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 طالب  (1)       دبموم التمقيح االصطناعي ونقل االجنة              -13
 التاريـــــخ اليـــوم المــــادة
 01/2/0101 السبــت  أمراض الجهاز التناسمي

 01/2/0101 الثالثاء فسيولوجيا التناسل
 01/2/0101 السبت ميكروبيولوجيا ومناعة التناسل

 01/2/0101 الثالثاء التمقيح اال صطناعي ونقل االجنة
 02/2/0101 السبت كيمياء حيوي التناسل

 01/2/0101 الـثالثــاء تشريح وهستولوجيا الجهاز التناسمي

 طالب (1) عدية                                     دبمــــوم االمراض الم -14
 التاريـــــخ اليـــوم المــــادة

 01/2/0101 السبــت  االمراض المعدية
 01/2/0101 الثالثاء االمراض الباطنة

 01/2/0101 السبــت ومناعة  ميكروبيولوجيا اكمينيكية
 01/2/0101 الـثالثــاء باثولوجيــــا

 02/2/0101 السبــت حةصــــــــــ

  طالب (1)              دبموم الطب الشرعى والسموم                 -15
 التاريـــــخ اليـــوم المــــادة

 01/2/0101 السبــت  الطب الشرعى البيطرى
 01/2/0101 الثالثاء السموم البيطرية 
 01/2/0101 السبــت كيمياء التحميمية

 01/2/0101 الـثالثــاء باثولوجيا
 02/2/0101 السبــت االمراض الباطنة
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 ( طالب1المشاكل الصحية لالنتاج المكثف لمدواجن                   ) -16
 التاريـــــخ اليـــوم المــــادة

 01/2/0101 السبــت  صحة وتصميم مساكن الدواجن
 01/2/0101 الثالثاء المشاكل الصحية لممفرخات

 01/2/0101 السبت نادوية ولقاحات الدواج
 01/2/0101 الثالثاء رعاية وسموكيات الدواجن

 02/2/0101 السبت تغذية الدواجن
 01/2/0101 الـثالثــاء امراض االنتاج المكثف لمدواجن

 طالب (1)                         دبمـــــوم الباثولوجيا                  -17
 التاريـــــخ اليـــوم المــــادة

 01/2/0101 السبــت  باثولوجيا عامة 
 01/2/0101 الثالثاء باثولوجيا االجهزة
 01/2/0101 السبت باثولوجيا خاصة

 01/2/0101 الثالثاء ميكربيولوجيا
 02/2/0101 السبت امراض معدية

 01/2/0101 الـثالثــاء هستولوجيا الحيوان

 طالب (2)                 دبمــــوم الجراحة البيطرية                  -18
 التاريـــــخ اليـــوم المــــادة
 01/2/0101 السبــت  جراحة عامة وتخدير
 01/2/0101 الثالثاء جراحة خاصة واشعة

 01/2/0101 السبــت باثولوجيا
 01/2/0101 الـثالثــاء تشريح تطبيقى
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 .بالحضور بدونه*** عمى جميع الطالب ان يحضر كارنيه الكمية ولن يسمح له 
 *** عمى جميع الطالب االطالع عمى لوحة االعالنات يوميا لمعرفة ما يطراء عميها   

  .من تغيرات من مواعيد االمتحانات      
 .*** تحدد االمتحانات الشفوية والعممية بمعرفة القسم المختص

 .لدور االرضىبا 0قاعة رقم1بمنى رقم *** تبداء االمتحانات فى تمام الساعة العاشرة 
 م0101/ 1/    -فى:.ت

============= 
 اكرام                            

 عميد الكمية                                          الكمية وكيل

 لمدراسات العميا والبحوث
 

 د/ جمال عبد الرحيم سوسة"أ."            د/ محمد عطية محمد متولى"أ."      


