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 9102  ربيعدور   -جدول إمتحان طالب الدكتوراة 

 00/5/9102انظجذ  8/5/9102األرثعبء    9102/ 5/ 6اإلثٍُٛ  4/5/9102انظجذ  اإلطــــــــــــــى و

 (9102)خزيف   اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامليكزوبيولوجيقسه / 

  فطزٚبد يزمذو نمبزبد ثكزٛزٚخ طزق رشخٛض ثكززٕٚنٕخٛب خشٚئٛخ ْجّ طعٛذ أيٍٛ أزًذ أيٍٛ 0

 (9102قسه /األدويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة البيطزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   )ربيع   

 َٛفٍٛ رخت رسق 5
 

فبريبكٕنٕخٛب انزمٛٛى  فبريبكٕنٕخٛب انًدززاد اإلكهُٛٛكٛخ

 انجٕٛنٕخٙ نهذٔاء

  فبريبكٕنٕخٛب يُشطبد انًُٕ

 (9102/األدويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة البيطزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   )ربيع   قسه 

 نكًٛبٔ٘افبريبكٕنٕخٛب انعالج فبريبكٕنٕخٛب انٓزيَٕبد فبريبكٕنٕخٛب ثٛطزٚخ إكهُٛٛكٛخ فبريبكٕنٕخٛب افزاس انهجٍ ٔانزٓبة انؼزع يسًٕد اثزاْٛى طاليّ عشد طّ 2

 (9102ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا       ) خزيف  قسه /الباثــــــــــــــــــــــــــولــــــــوجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثبثٕنٕخٛب إكهُٛٛكٛخ  إكهُٛٛكٛخ نهفظٛهخ انخٛهٛخثبثٕنٕخٛب  أطًبء عهٙ يسًذ أثٕشٕق 3

 نهسٕٛاَبد انًُشنٛخ

  خٛانًُبع جبثٕنٕخٛبان

 (9102قسه /الزقابة الصحية عمى االغذية  ) خزيف  

  يزالجخ خٕدح يُزدبد انهسٕو يزالجخ خٕدح يُزدبد نسٕو انذٔاخٍ ٔاألراَت أطبيّ يسًذ ايبو زجٛت  4

  يزالجخ خٕدح يُزدبد انهسٕو يزالجخ خٕدح يُزدبد نسٕو انذٔاخٍ ٔاألراَت طهًٛبٌ انشبفعٙرٚٓبَذ طهًٛبٌ يسًٕد  5

  يزالجخ خٕدح يُزدبد انهسٕو يزالجخ خٕدح يُزدبد نسٕو انذٔاخٍ ٔاألراَت عًزٔ زبيذ أثٕانعش انظٛفٙ 7

  يزالجخ خٕدح يُزدبد انهسٕو يزالجخ خٕدح يُزدبد نسٕو انذٔاخٍ ٔاألراَت أَض أزًذ عجذانًمظٕد انشلٛطٙ 8
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 8/5/9102األرثعبء    9102/ 5/ 6اإلثٍُٛ  4/5/9102انظجذ  اإلطــــــــــــــى و

 (9102تابع/قسه /الزقابة الصحية عمى االغذية  )خزيف  

  يزالجخ خٕدح يُزدبد انهسٕو يزالجخ خٕدح يُزدبد نسٕو انذٔاخٍ ٔاألراَت أكزو يسًٕد انظٛذ يظجبذ 9

 (Bانطزق انسذٚثخ نهزعزف عهٗ انًٛكزٔثبد ) يٛكزٔثٕٛنٕخٛب األنجبٌ ٔيُزدبرٓب (Bرٕكٛذ خٕدح يُزدبد األنجبٌ  ) يخزبر يسًذ فزج يسًذ 01

 (9102قسه /الزقابة الصحية عمى االغذية  ) ربيع  

 األطًبنرٕكٛذ خٕدح  رٕكٛذ  نسٕو انذٔاخٍ ٔاألراَت  رٕكٛذ خٕدح انهسٕو عشِ خهف يظطفٗ خهٛفخ 00

 رٕكٛذ خٕدح األطًبن رٕكٛذ  نسٕو انذٔاخٍ ٔاألراَت  رٕكٛذ خٕدح انهسٕو يٛزال خًبل انذٍٚ عجذانْٕبة 01

 (9102قسه /الفسيولوجيا  ) ربيع  

 فظٕٛنٕخٛب انزكبثز يزمذو فظٕٛنٕخٛب اندٓبس انعظجٙ ٔانسزكٙ فظٕٛنٕخٛب يزمذو أٚخ زظُٙ عجذانسفٛظ رزٛى 02

 (9102/الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالدة    ) خزيف  قسه 
دراطبد يزمذيخ نزشخٛض انسًم إكهُٛٛكٛب  طهٕٖ أزًذ غزٚت يسًذ ثهر 03

 ٔيعًهٛب فٙ انسٕٛاٌ

دراطبد يزمذيخ عٍ أيزاع انزُبطم فٙ  

 إَبس انسٕٛاٌ
 انزذاخالد انعالخٛخ نًشبكم انزٕنٛذ فٙ انسٕٛاٌ

 (9102قسه /الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالدة    ) ربيع  
دراطبد يزمذيخ نزشخٛض انسًم إكهُٛٛكٛب  زبسو طبثز عفٛفٙ انًُز 04

 ٔيعًهٛب فٙ انسٕٛاٌ

دراطبد يزمذيخ عٍ أيزاع انزُبطم فٙ 

 اَبس انسٕٛاٌ
 انزذاخالد انعالخٛخ نًشبكم انزٕنٛذ فٙ انسٕٛاٌ

 (9102) خزيف  قسه /اجلزاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  

  خزازخ انفزبلبد فٙ انسٕٛاَبد يزمذو خزازخ اندٓبس انسزكٙ فٙ انسٕٛاَبد يزمذو عبيزطًٛخ عهٙ عجذانسًٛذ  05
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 6اإلثٍُٛ 4/5/9102انظجذ  اإلطــــــــــــــى و
/5/9102 

األرثعبء  
8/5/9102 

انظجذ 
00/5/9102 

 01/5/9102اإلثٍُٛ

 (9102احليويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ) ربيع  قسه /الكينياء 

 ُْبء ثزٔد انشجزأ٘ َٕٚض 01

 )فٙ غٛز انزخظض(

 

 لخ انسٕٛٚخبانط رزكٛت ٔعًهٛبد األٚغ انغذائٙ 
انزٕرز انًؤكظذ ٔيؼبداد 

 األكظذح

انعظجٙ انزسكى 

انظبيٙ نألٚغ 

 انغذائٙ

 اإلَشًٚبد

08 
 لخ انسٕٛٚخبانط رزكٛت ٔعًهٛبد األٚغ انغذائٙ  رثبة عٛظٕ٘ عهٙ يظطفٗ

انزٕرز انًؤكظذ ٔيؼبداد 

 األكظذح

  

 (9102احليويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ) خزيف  قسه /الكينياء 

 يُٗ يًذٔذ أزًذ يسًذ عجذانْٕبة 09
 انطبلخ انسٕٛٚخ رزكٛت ٔعًهٛبد األٚغ انغذائٙ

انزٕرز انًؤكظذ ٔيؼبداد 

 األكظذح

  

عجذانفزبذ يسًذ زُبٌ عجذانعبل  11

 إدرٚض
 انطبلخ انسٕٛٚخ رزكٛت ٔعًهٛبد األٚغ انغذائٙ

انزٕرز انًؤكظذ ٔيؼبداد 

 األكظذح

  

 أزًذ شكز٘ اثزاْٛى انشٛخ  10

 (فٙ غٛز انزخظض) 
 انطبلخ انسٕٛٚخ رزكٛت ٔعًهٛبد األٚغ انغذائٙ

انزٕرز انًؤكظذ ٔيؼبداد 

 األكظذح

  انزسكى انعظجٙ انظبيٙ

 أزًذ عجذانفزبذ يسًذ ٕٚطف ػسب  99

 فٙ غٛز انزخظض()
 انطبلخ انسٕٛٚخ رزكٛت ٔعًهٛبد األٚغ انغذائٙ

انزٕرز انًؤكظذ ٔيؼبداد 

 األكظذح

  انزسكى انعظجٙ انظبيٙ

 (9102قسه / رعاية احليوان وتننية الثزوة احليوانية )خزيف  

 أًٍٚ َظز يسًٕد خهٛم 91

 )فٙ غٛز انزخظض(

 

 انسٕٛاٌ الزظبدٚبد أيزاع
ازظبئٛبد انٕثبئٛبد ٔرمٛٛى 

 األيزاع

األطض اإللزظبدٚخ 

إلخزٛبر طالالد 

 انسٕٛاَبد

اإللزظبد انجٛطز٘ 

ٔرطجٛمبرّ فٙ ثزايح 

 ج انسٕٛاَٙباإلَز

 الزظبدٚبد اإلَزبج انذاخُٙ
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 و
 4/5/9102انظجذ  اإلطــــــــــــــى

 اإلثٍُٛ

 6 /5 /9102 
 8/5/9102األرثعبء   

 01/5/9102اإلثٍُٛ 00/5/9102انظجذ 

 (9102قسه / رعاية احليوان وتننية الثزوة احليوانية )ربيع  

94 
 اطزشراع يبئٙ ٚبطًٍٛ خًبل يسًٕد ززاس

رزثٛخ ٔاَزبج أطًبن انًٛبِ 

 انعذثخ )يزمذو(

رشغٛم ٔإدارح انًفزخبد 

 انظًكٛخ

  

 (9102قسه /أمزاض الدواجن واألمســـــاك  ) ربيع  

أيزاع األطًبن انجكزٛزٚخ  طسخ ٔأيزاع األطًبن يزمذو (فٙ غٛز انزخظض) يظططفٗ شعجبٌ خهٛفخ يسًذ 95

 يزمذو

 أيزاع األطًبن انطفٛهٛخ

 يزمذو

  أيزاع األطًبن عبو

 (9102قسه / التغذية والتغذية اإلكمينيكية البيطزية )ربيع  

يسًذ عجذانزؤٔف عجذانززًٍ فزر  96

 (في غير التخصصاهلل)

 

أطبطٛبد رغذٚخ انسٕٛاٌ ٔأيزاع 

 طٕء انزغذٚخ

أطبطٛبد رغذٚخ انذٔاخٍ 

 ٔأيزاع طٕء انزغذٚخ

أطبطٛبد انزغذٚخ 

 ٔأيزاع طٕء انزغذٚخ

انزغذٚخ ٔيمبٔيخ 

 األيزاع ٔانًُبعخ
 

 (9102قسه /التغذية والتغذية اإلكمينيكية البيطزية  ) خزيف  

رغذٚخ األثمبر ٔاندبيٕص  ٔرمًٛٛٓبيٕاد انعهف  ْٛثى رٕفٛك عجذاهلل عهٙ فزفٕر 17

 ٔانزغذٚخ اإلكهُٛٛكٛخ

 

رغذٚخ األثمبر ٔاندبيٕص  يٕاد انعهف ٔرمًٛٛٓب أطًبء يسًذ عهٙ انذطٕلٙ 18

 ٔانزغذٚخ اإلكهُٛٛكٛخ
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 و
 4/5/9102انظجذ  اإلطــــــــــــــى

 اإلثٍُٛ

 6 /5 /9102 
 8/5/9102األرثعبء   

 01/5/9102اإلثٍُٛ 00/5/9102انظجذ 

 (9102قسه /صحة احليوان واألمزاض املشرتكة  ) خزيف  

 طسخ يشارع األثمبر انزطٓٛز ٔانًطٓزاد طسخ انسٕٛاَبد األنٛفخ فبرٍ طالذ يسًذ طهًٛبٌ 92
  

 (9102قسه /صحة احليوان واألمزاض املشرتكة  )ربيع 

 فبطًخ أزًذ يسًٕد عجذانجبلٙ 11
زٕٛاَبد األيزاع انًشززكخ )دٔر 

 انًشرعخ(
األيزاع انًشززكخ )دٔر 

 انطٕٛر(

األيزاع انًشززكخ 
)دٔر انسٕٛاَبد 

 األنٛفخ(

  

 طسز عجذانسظٍ دعٛح 10
 األيزاع انًشززكخ انجكزٛزٚخ

األيزاع انًشززكخ 
 انفٛزٔطٛخ

عزف زانطزق انسذٚثخ نه

 Bعهٗ انًٛكزٔثبد 

األيزاع انًشززكخ 
 انفطزٚخ

 األيزاع انًشززكخ انطفٛهٛخ

 (9102)ربيع   التشزيح وعمه األجنةقسه /

 َدالء فزسٙ يسًٕد يذكٕر 19

 Cرشزٚر ثٛطز٘  ثٕٛنٕخٛب انزطٕر انًزمذيخ

رشزٚر اندٓبس 

انذٔر٘ انهًٛفبٔ٘ 

 انخبص ٔانًمبرٌ

  

 

 


