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 8102  عـــــــــــــــــــــــــــربيدور   -جدول إمتحاٌ طالب الدكتوراة 

 02/5/0202   اخلميس 0202/ 5/ 00   الثالثاء 02/5/0202 األحد اإلســــــــــــــم م

 (8102ا  )خريف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقسه / الفسيولوجي
 ((Bفضيولوجيا اجلّاس اهلضىي لمخيواٌات والطيور  فضيولوجيا الٍىو فضيولوجيا األقمىة والبيئة كرميان عبدالعال عبداجلواد امساعيل 1

 (8102)خريف    واٌ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطب احليقسه /
طزق وتقزوة يف تغديص أوزاض احليواُ  أوزاض اخليوه املعزية حجاسيعىار ٌاصز حمىز حمىز  2

 املعزية

 أوزاض اجلّاس التٍفضي يف اجملرتات

 (8102  ربيعقسه /أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــراض الدواجً واألمســــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك  )
 أوزاض األمساك الطفيمية وتقزً وتقزً أوزاض األمساك البلتريية األمساك وتقزً صخة وأوزاض عىار الغخات الضعيز لولو 3

 (  8102)خريف     والدةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقسه /
4 

 فارظ أمحز عمي أمحز املىموك

وتقزوة عَ أوزاض  رراصات

 الذكورة يف احليواُ

  التزاخالت العالجية ملغاكن التوليز يف احليواُ

 5/0202/ 02 السبت 02/5/0202اخلميس   0202/ 5/ 00الثالثاء    02/5/0202األحد  اإلســــــــــــــم م
 (8102بيع  امليكروبيولوجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا )رقسه / 

طزق  تغديص بلرتيولوجيا  مسري ابزاِيي عبزالعشيش عبزالفتاح 5

 جشيئية

 فطزيات وتقزً لقاحات بلتريية

بلرتيولوجيا اجلّاس 

 التٍفضي

 (8102قسه / الطب الشرعي والسنوو واإلجراءات البيطرية )ربيع  

6 
 احلاوض الٍووي والطب الغزعي طزق تغديص وحتمين الضىوً أمحز رجب حمىز الضوصاٌي

التضىي يف احليواٌات 

 األليفة
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 0202/ 5/ 00الثالثاء    02/5/0202األحد  اإلســــــــــــــم م
 5/0202/ 02السبت  02/5/0202اخلميس  

 (8102قسه / رعاية احليواٌ وتينية الثروة احليواىية )ربيع  

7 
 (تزبية واٌتاج رواجَ)حضَ صعز التابعي اللووي 

اإلٌتاج املتقزً لقطعاُ أباء 

 التضىني والبياض

اٌتاج رجاج التضىني وحلوً الزواجَ األخزى 

 )وتقزً(

التفزيذ الصٍاعي والتفقيط 

 لمزواجَ

 

  اهلٍزصة الوراثية طزق وتقزوة لزراصة اه ر ُ أ وراثة صيتولوجية (وراثةعبزالعميي حضَ           )أمساء وٍري  8

  اهلٍزصة الوراثية طزق وتقزوة لزراصة اه ر ُ أ وراثة صيتولوجية (وراثةأمساء حييي عشيش الزيَ عىار       ) 9

 (8102ة ) ربيع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقسه /الكينياء احليوي

  كيمياء الهزمىنات الطاقة الحيىية تزكيب وعمليات األيض الغذائي  رنا حامد عطيه  بسيىني النعناعي 01

 (8102البيطريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ) ربيع قسه /األدوية 

 فارماكىلىجيا تطبيقية فارماكىلىجيا منشطات النمى فارماكىلىجيا التقييم البيىلىجي للدواء فارماكىلىجيا المجتزات اإلكلينيكية عزت طه محمىد ابزاهيم  00
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