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 جدول امتحانات دبلومات ) مختلفة (
  لفصل ربيع 1028   ) نظام الساعات المعتمدة (

 -(: 1028 ربيعدبلوم الرقابة الصحية علي األغذية ذات األصل الحيواني  )تخصصي(  ) تسجيل  أوالً:
 24/05/2028 الخميس 22/05/2028 الثالثاء 20/05/2028دح  األ االســــــــــم م

 الزقابة الصحية علي مهتجات اللحوم ميهزوبيولوجيا اللحوم و مهتجاتًا الزقابة الصحية علي األلباى السائلة ًٛس تذر انطثارئًٚاٌ َسّٚ خ 1

 الزقابة الصحية علي مهتجات اللحوم ميهزوبيولوجيا اللحوم و مهتجاتًا الزقابة الصحية علي األلباى السائلة تسُد دساو عسخ كايم 2

 الزقابة الصحية علي مهتجات اللحوم ميهزوبيولوجيا اللحوم و مهتجاتًا الزقابة الصحية علي األلباى السائلة ٍ يذًذ زْراٌدسٍ عثذ انغُٙ دس 3

 الزقابة الصحية علي مهتجات اللحوم ميهزوبيولوجيا اللحوم و مهتجاتًا الزقابة الصحية علي األلباى السائلة جٓاد عثذ انُاصر عٕض خهٛم 4

 الزقابة الصحية علي مهتجات اللحوم ميهزوبيولوجيا اللحوم و مهتجاتًا الزقابة الصحية علي األلباى السائلة ًذ أدًذ َجى ٕٚسفدعاء عادل أد 5

 الزقابة الصحية علي مهتجات اللحوم ميهزوبيولوجيا اللحوم و مهتجاتًا الزقابة الصحية علي األلباى السائلة سًر عس انذٍٚ أدًذ يذًذعثذانرسٕل  6

 الزقابة الصحية علي مهتجات اللحوم ميهزوبيولوجيا اللحوم و مهتجاتًا الزقابة الصحية علي األلباى السائلة سًٛر صاتر سهًٛاٌ خطاب 7

 الزقابة الصحية علي مهتجات اللحوم ميهزوبيولوجيا اللحوم و مهتجاتًا الزقابة الصحية علي األلباى السائلة يذًذ أدًذ دسٍٛ دسٍ تٛرو 8
 الزقابة الصحية علي مهتجات اللحوم ميهزوبيولوجيا اللحوم و مهتجاتًا الزقابة الصحية علي األلباى السائلة أدًذ عٕض اتراْٛى أدًذ يذًذ 9

 مالزقابة الصحية علي مهتجات اللحو ميهزوبيولوجيا اللحوم و مهتجاتًا الزقابة الصحية علي األلباى السائلة يذًذ عثذ انجٕاد تُٓسٙ انعثاسٙ  11

 الزقابة الصحية علي مهتجات اللحوم ميهزوبيولوجيا اللحوم و مهتجاتًا الزقابة الصحية علي األلباى السائلة َذا فرذٙ يذًذ اتراْٛى عٛسٙ 11

 اللحوم الزقابة الصحية علي مهتجات ميهزوبيولوجيا اللحوم و مهتجاتًا الزقابة الصحية علي األلباى السائلة كرٚى جًعح عثذ انجٕاد انفمٙ 12

 -(: 1022 خريفدبلوم الرقابة الصحية علي األغذية ذات األصل الحيواني  )تخصصي(  ) تسجيل  
 24/05/2028الخميس  22/05/2028 الثالثاء 20/05/2028دح  األ االســــــــــم م

 عمليات احلليب و إدارة احمللب أللباى السائلةميهزوبولوجيا ا التحليل الهيميائي للحوم و مهتجاتًا أدًذ عثذ انفراح عثذ انفراح انسٛذ صمر 1

 عمليات احلليب و إدارة احمللب ميهزوبولوجيا األلباى السائلة التحليل الهيميائي للحوم و مهتجاتًا اسراء يذًذ أدًذ يذًٕد أدًذ 2

 عمليات احلليب و إدارة احمللب لسائلةميهزوبولوجيا األلباى ا التحليل الهيميائي للحوم و مهتجاتًا سارِ فٛصم ادًذ عهٗ انسعفراَٙ 3

 عمليات احلليب و إدارة احمللب ميهزوبولوجيا األلباى السائلة التحليل الهيميائي للحوم و مهتجاتًا سهًٗ ٚذٛٙ سعذ زغهٕل دسٍ يصطفٙ 4

 عمليات احلليب و إدارة احمللب ةميهزوبولوجيا األلباى السائل التحليل الهيميائي للحوم و مهتجاتًا ْاَٗ يذًذ يذًذ فرخ هللا زاٚذ 5

 عمليات احلليب و إدارة احمللب ميهزوبولوجيا األلباى السائلة التحليل الهيميائي للحوم و مهتجاتًا رَا طارق صانخ عهٙ انجأٚش 6
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 -(: 8102 ربيعدبلوم الجراحه العامه )تخصصي( ) تسجيل  : ثانيا

 24/05/2028الخميس  22/05/2028 اءالثالث 20/05/2028دح  األ االســــــــــم م

 أشعة عام متكدم ختديز عام متكدم إصابات اجللد اجلزاحيٌ أدًذ فرٕح يذًذ يذًٕد سهٛى يسهى  1

 أشعة عام متكدم ختديز عام متكدم إصابات اجللد اجلزاحيٌ سًر شعثاٌ عهى انذٍٚ يُصٕر  2

 أشعة عام متكدم ز عام متكدمختدي إصابات اجللد اجلزاحيٌ سًّٛ يذًذ دًسِ انفٛرٕر٘ 3

 أشعة عام متكدم ختديز عام متكدم إصابات اجللد اجلزاحيٌ دعاء شرٚف عثذ انًذسٍ يذًٕد دثٛثّ 4

 أشعة عام متكدم ختديز عام متكدم إصابات اجللد اجلزاحيٌ رٚٓاو عثذ انذًٛذ يذًذ انسعٛذ عهٙ رٔذاٌ 5

 أشعة عام متكدم ختديز عام متكدم جللد اجلزاحيٌإصابات ا يصطفٙ عثذ انهطٛف عثذ انعسٚس انذٚة 6

 أشعة عام متكدم ختديز عام متكدم إصابات اجللد اجلزاحيٌ يُار نإ٘ عهٙ يذًذ عهٙ  7

 -(: 1022 خريفدبلوم الجراحه العامه )تخصصي( ) تسجيل 

 24/05/2028الخميس  22/05/2028 الثالثاء 20/05/2028دح  األ االســــــــــم م

 أشعٌ عام متكدم ختديز عام متكدم  إصابات اجللد اجلزاحيٌ يذًذ سعٛذ يذًذ أدًذ تذر يرٚى 1

 أشعٌ عام متكدم ختديز عام متكدم  إصابات اجللد اجلزاحيٌ يٛراو عثذ انًُعى عهٙ ريضاٌ عهٙ 2

 أشعٌ عام متكدم ختديز عام متكدم  إصابات اجللد اجلزاحيٌ َادر خانذ عثذ انسالو عثذِ يذًذ 3

 -(: 5102 خريفدبلوم الجراحه العامه )تخصصي( ) تسجيل 
 24/05/2028الخميس  22/05/2028 الثالثاء 20/05/2028دح  األ االســــــــــم م
 أشعة عام متكدم ختديز عام متكدم إصابات اجللد اجلزاحيٌ يذًٕد رفعد َافع زعهٕن 1

 

 ً                -تخصصي(:( )  8102 ربيعدبلوم أمراض الدواجن ) تسجيل  -: ثالثا
 24/05/2028الخميس  22/05/2028 الثالثاء 20/05/2028دح  األ االســــــــــم م
 ية و الفطزية و الطفيليةوبائيات أمزاض الدواجو البهتري أمزاض الدواجو البهتريية و الطفيلية و الفطزية يف مزحلة التسمني التشخيص املعملي ألمزاض الدواجو البهتريية ٔفاء أدًذ يصطفٙ انشرلأ٘ 2

               -( )تخصصي(:  1022 خريفدبلوم أمراض الدواجن ) تسجيل 
 24/05/2028الخميس  22/05/2028 الثالثاء 20/05/2028دح  األ االســــــــــم م
 أمزاض الدواجو الفريوسية املسببٌ لألورام مزاض مجبطات املهاعٌ يف الدواجواللكاحات الفريوسية و أ أمزاض قطعاى البياض و األمًات الفريوسية يذًٕد عثذ انجٕاد تسَٕٛٙ أدًذ 2
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               -( )تخصصي(:  6102دبلوم أمراض الدواجن ) تسجيل ربيع 

 20/05/2028دح  األ االســــــــــم م

 ًاجزةاألمزاض البهتريية للطيور الربيٌ و املائية و امل أدًذ سعٛذ تذر يذًٕد )يادج ذخهف( 2
 -( )تخصصي(: 1022دبلوم الكيمياء الحيوية ) تسجيل خريف  -:رابعا

 26/05/2028السبت  24/05/2028الخميس  22/05/2028 الثالثاء 20/05/2028دح  األ االســــــــــم م
  البيولوجيةالسوائل  التفسريات احليوية الطبية املعملية األخطاء وليدة األيض الغذائي االء دسٕلٙ يذًذ اتٕ سًرِ 2
  السوائل البيولوجية التفسريات احليوية الطبية املعملية األخطاء وليدة األيض الغذائي آالء اسايّ عثذ انذًٛذ سهًٛاٌ 2
  السوائل البيولوجية التفسريات احليوية الطبية املعملية األخطاء وليدة األيض الغذائي  آالء ادًذ يٕسٙ خهٛم عهٗ 3
  السوائل البيولوجية التفسريات احليوية الطبية املعملية األخطاء وليدة األيض الغذائي اسخاسًاء طارق يذًذ ك 4
 تزنيب الهزبوييدات و الديوى و الربوتيهات السوائل البيولوجية التفسريات احليوية الطبية املعملية األخطاء وليدة األيض الغذائي اترساو يًذٔح يذًٕد اتراْٛى 5
  السوائل البيولوجية التفسريات احليوية الطبية املعملية األخطاء وليدة األيض الغذائي نذٗ يذًذ كشافاسراء فرذٗ عثذ ا 6
  السوائل البيولوجية التفسريات احليوية الطبية املعملية األخطاء وليدة األيض الغذائي اسراء يذًذ عهٗ سهًٛاٌ يرٕنٗ 7
  السوائل البيولوجية التفسريات احليوية الطبية املعملية يض الغذائياألخطاء وليدة األ ايم اتراْٛى خٛر هللا عثًاٌ 8
 تزنيب الهزبوييدات و الديوى و الربوتيهات السوائل البيولوجية التفسريات احليوية الطبية املعملية األخطاء وليدة األيض الغذائي ايال يذًذ دًذ٘ يذًذ االجرب 9

  السوائل البيولوجية التفسريات احليوية الطبية املعملية األخطاء وليدة األيض الغذائي اياَٙ عثذانهطٛف يذًذ عثذانهطٛف لاسى 11
  السوائل البيولوجية التفسريات احليوية الطبية املعملية األخطاء وليدة األيض الغذائي اًٚاٌ عثذ انًمصٕد اتراْٛى عثذانُثٙ 11
  السوائل البيولوجية التفسريات احليوية الطبية املعملية يدة األيض الغذائياألخطاء ول اًٚاٌ أدًذ عثذانعظٛى عثذانعسٚس انغرٔتٗ 12
  السوائل البيولوجية التفسريات احليوية الطبية املعملية األخطاء وليدة األيض الغذائي أٔشٍٛ ادًذ اسًاعٛم تذر زٚذ 13
  السوائل البيولوجية فسريات احليوية الطبية املعمليةالت األخطاء وليدة األيض الغذائي تسًّ يذًٕد دسٍٛ عثذ انذًٛذ اتٕانسعذ 14
  السوائل البيولوجية التفسريات احليوية الطبية املعملية األخطاء وليدة األيض الغذائي سارِ جاتر دسٍ يذًذ خضٛر 15
  السوائل البيولوجية عمليةالتفسريات احليوية الطبية امل األخطاء وليدة األيض الغذائي سارِ اتراْٛى عثذ انردًٍ عهٙ اسًاعٛم 16
  السوائل البيولوجية التفسريات احليوية الطبية املعملية األخطاء وليدة األيض الغذائي سارِ دساٌ سعٛذ جاد فرج 17
  السوائل البيولوجية التفسريات احليوية الطبية املعملية األخطاء وليدة األيض الغذائي شرٍٚ ريضاٌ عهٙ انعثاسٗ 18
  السوائل البيولوجية التفسريات احليوية الطبية املعملية األخطاء وليدة األيض الغذائي فٙ ٚاسر فإاد انذكٛىفجر يصط 19
  السوائل البيولوجية التفسريات احليوية الطبية املعملية األخطاء وليدة األيض الغذائي دعاء يذًذ كايم يراد 21
  السوائل البيولوجية التفسريات احليوية الطبية املعملية الغذائي األخطاء وليدة األيض دُٚا يذًذ يذًذ عهٗ يصطفٙ 21
  السوائل البيولوجية التفسريات احليوية الطبية املعملية األخطاء وليدة األيض الغذائي خهٕد يذًٕد فرذٗ يذًٕد عٛسٗ 22
  السوائل البيولوجية املعمليةالتفسريات احليوية الطبية  األخطاء وليدة األيض الغذائي رضٕ٘ اتراْٛى سعٛذ كٕذّ 23
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  السوائل البيولوجية التفسريات احليوية الطبية املعملية األخطاء وليدة األيض الغذائي دانٛا فرذٗ يعٕض انجًال 24
  السوائل البيولوجية األخطاء وليدة األيض الغذائي يرِٔ يذًٕد عثذ انسالو يذًذ ادًذ جًعّ 25
 تزنيب الهزبوييدات و الديوى و الربوتيهات السوائل البيولوجية التفسريات احليوية الطبية املعملية األخطاء وليدة األيض الغذائي يُّ دسٍ عثذ انرؤف يأيٌٕ عهثّ 26
  وجيةالسوائل البيول التفسريات احليوية الطبية املعملية األخطاء وليدة األيض الغذائي يذًٕد يذًذ يذًذ عثذ انُثٙ 27
  السوائل البيولوجية التفسريات احليوية الطبية املعملية األخطاء وليدة األيض الغذائي رٚى دسٕلٙ ساليّ دسٕلٗ عاير 28
  السوائل البيولوجية التفسريات احليوية الطبية املعملية األخطاء وليدة األيض الغذائي رَذا شذاذّ عثذ انمادر غازٖ 29
  السوائل البيولوجية التفسريات احليوية الطبية املعملية األخطاء وليدة األيض الغذائي انًعطٗزُٚة يذًذ تُٓسٗ عثذ  31
  السوائل البيولوجية التفسريات احليوية الطبية املعملية األخطاء وليدة األيض الغذائي َٓال دسٍ عثذِ انسٛذ عهٗ 31
  السوائل البيولوجية التفسريات احليوية الطبية املعملية األيض الغذائياألخطاء وليدة  ُْذ اسًاعٛم عثًاٌ عثذ انكرٚى عثذانردًٍ 32
  السوائل البيولوجية التفسريات احليوية الطبية املعملية األخطاء وليدة األيض الغذائي ُْاء يذًذ دسٍ ادًذ يذًذ دسٍٛ ذًاو 33
  السوائل البيولوجية حليوية الطبية املعمليةالتفسريات ا األخطاء وليدة األيض الغذائي َريٍٛ عهٙ لاسى ادًذ لاسى 34
  السوائل البيولوجية التفسريات احليوية الطبية املعملية األخطاء وليدة األيض الغذائي ٚاسًٍٛ عالء انذٍٚ كايم عًراٌ 35
  ل البيولوجيةالسوائ التفسريات احليوية الطبية املعملية األخطاء وليدة األيض الغذائي ْذٚر ادًذ ياْر ايٍٛ يُٛسٙ 36
 تزنيب الهزبوييدات و الديوى و الربوتيهات    يذًذ عثًاٌ عثذ انذكٛى انسٛسٙ 37

   -: ( 3102) تسجيل خريف )تخصصي( دبلوم الكيمياء الحيوية 
 26/05/2028السبت  24/05/2028الخميس  22/05/2028 الثالثاء 20/05/2028دح  األ االســــــــــم م
 تزنيب الهزبوييدات و الديوى و الربوتيهات السوائل البيولوجية التفسريات احليوية الطبية املعملية  (2113)خرٚف  عًاد يذًذ انكاشف 1

 

 ً  8102)تخصصي( تسجيل ربيع  أمراض الحيواندبلوم  -:خامسا

  8102)تخصصي( تسجيل ربيع التشخيص المعملي اإلكلينيكي دبلوم  -:سادساً 

 24/05/2028الخميس  22/05/2028 الثالثاء 20/05/2028دح  األ االســــــــــم م

 أمزاض احليواى الفريوسية أمزاض األيض الباطهية )متكدم( األمزاض اجلًاسية الباطهية )متكدم( يذًذ اتراْٛىدسٍ أشرف دسٍ أدًذ  2
 أمزاض احليواى الفريوسية أمزاض األيض الباطهية )متكدم( األمزاض اجلًاسية الباطهية )متكدم( يإُْٛر دساو صالح انذٍٚ اسًاعٛم سٕكّ 2
 أمزاض احليواى الفريوسية أمزاض األيض الباطهية )متكدم( األمزاض اجلًاسية الباطهية )متكدم( ٌ شعثاٌيذًٕد عٕض عثذ انذًٛذ سهًٛا 3

 24/05/2028الخميس  22/05/2028 الثالثاء 20/05/2028دح  األ االســــــــــم م

 الهيمياء احليوية التطبيكية و اإلنليهيهية Aالطزم احلديجٌ للتعزف علي امليهزوبات  التشخيص اهلستوباثولوجي جاْذأسًاء ٚسر٘ يذًذ ي 2
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  1022 خريفدبلوم التشخيص المعملي اإلكلينيكي )تخصصي( تسجيل 
 24/05/2028الخميس  22/05/2028 الثالثاء 20/05/2028دح  األ االســــــــــم م
 إلنليهيهيةالهيمياء احليوية التطبيكية و ا Aالطزم احلديجٌ للتعزف علي امليهزوبات  التشخيص اهلستوباثولوجي أالء اسالو يذًذ عهٗ دُفٗ 2
 الهيمياء احليوية التطبيكية و اإلنليهيهية Aالطزم احلديجٌ للتعزف علي امليهزوبات  التشخيص اهلستوباثولوجي اًٚاٌ يصطفٗ عهٗ انسٛذ 2
 و اإلنليهيهيةالهيمياء احليوية التطبيكية  Aالطزم احلديجٌ للتعزف علي امليهزوبات  التشخيص اهلستوباثولوجي اًٚاٌ يذًذ اتراْٛى انذسٕلٗ 3
 الهيمياء احليوية التطبيكية و اإلنليهيهية Aالطزم احلديجٌ للتعزف علي امليهزوبات  التشخيص اهلستوباثولوجي اسراء دشًد فًٓٙ دفُٙ 4
 نليهيهيةالهيمياء احليوية التطبيكية و اإل Aالطزم احلديجٌ للتعزف علي امليهزوبات  التشخيص اهلستوباثولوجي تسُد أدًذ يٕسٙ يذًذ 5
 الهيمياء احليوية التطبيكية و اإلنليهيهية Aالطزم احلديجٌ للتعزف علي امليهزوبات  التشخيص اهلستوباثولوجي سارِ غاَى عثذ انمادر عثذ انعال 6
 يكية و اإلنليهيهيةالهيمياء احليوية التطب Aالطزم احلديجٌ للتعزف علي امليهزوبات  التشخيص اهلستوباثولوجي شًٛاء فٕز٘ يذًذ اتٕ شايّ 7
 الهيمياء احليوية التطبيكية و اإلنليهيهية Aالطزم احلديجٌ للتعزف علي امليهزوبات  التشخيص اهلستوباثولوجي راَٛا يذًذ عثذ انرسٕل يذًذ يذًذ 8
 احليوية التطبيكية و اإلنليهيهية الهيمياء Aالطزم احلديجٌ للتعزف علي امليهزوبات  التشخيص اهلستوباثولوجي يارُٚا سايٙ تشارِ ٔٚضا تشا٘ 9

 الهيمياء احليوية التطبيكية و اإلنليهيهية Aالطزم احلديجٌ للتعزف علي امليهزوبات  التشخيص اهلستوباثولوجي يُّ هللا رجة دهًٗ انُجار 11
 ء احليوية التطبيكية و اإلنليهيهيةالهيميا Aالطزم احلديجٌ للتعزف علي امليهزوبات  التشخيص اهلستوباثولوجي يرٚى سايٗ اسذك عسٚس 11
 الهيمياء احليوية التطبيكية و اإلنليهيهية Aالطزم احلديجٌ للتعزف علي امليهزوبات  التشخيص اهلستوباثولوجي ْايٛس ْشاو لرَٗ يذًذ 12

 ً   8102 ربيع)تخصصي( تسجيل  الوالدة و الوسائل المساعدة لإلخصابدبلوم  -:سابعا

 الهيمياء احليوية التطبيكية و اإلنليهيهية Aالطزم احلديجٌ للتعزف علي امليهزوبات  التشخيص اهلستوباثولوجي اسراء أدًذ عهٙ رايٙ 2
 الهيمياء احليوية التطبيكية و اإلنليهيهية Aالطزم احلديجٌ للتعزف علي امليهزوبات  التشخيص اهلستوباثولوجي ذ سٛذتثُّٛ زكرٚا عثذ انًجٛ 3
 الهيمياء احليوية التطبيكية و اإلنليهيهية Aالطزم احلديجٌ للتعزف علي امليهزوبات  التشخيص اهلستوباثولوجي دُٚا دسٍ عثذ انثصٛر عهٙ انعسب 4
 الهيمياء احليوية التطبيكية و اإلنليهيهية Aالطزم احلديجٌ للتعزف علي امليهزوبات  التشخيص اهلستوباثولوجي عثذ انعظٛى اتراْٛى يذًذيذًذ يجذ٘  5
 الهيمياء احليوية التطبيكية و اإلنليهيهية Aالطزم احلديجٌ للتعزف علي امليهزوبات  التشخيص اهلستوباثولوجي يٛرٚد صفٕخ سايٙ عثذ انسٛذ 6
 الهيمياء احليوية التطبيكية و اإلنليهيهية Aالطزم احلديجٌ للتعزف علي امليهزوبات  التشخيص اهلستوباثولوجي َٕرْاٌ اتراْٛى يذًذ دساٍَٛ 7
 يهيةالهيمياء احليوية التطبيكية و اإلنليه Aالطزم احلديجٌ للتعزف علي امليهزوبات  التشخيص اهلستوباثولوجي كٛرنس جرجس دهًٙ اسخرٌٔ 8

 24/05/2028الخميس  22/05/2028 الثالثاء 20/05/2028دح  ألا االســــــــــم م

 أساسيات التلكيح الصهاعي مباديء التوليد يف احليواى )عام( مجع و نكل و حفظ االجهة يُٛا ٔجّٛ فًٓٙ نثٛة خهٛم 2
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  1022 خريف)تخصصي( تسجيل  الوالدة و الوسائل المساعدة لإلخصابدبلوم 

 ً   8102 ربيع)تخصصي( تسجيل  الميكروبيولوجيادبلوم  -:ثامنا

  8102 ربيع)تخصصي( تسجيل  األدوية البيطريةدبلوم  -:تاسعاً 

  8102 ربيع)تخصصي( تسجيل  اإلقتصاد البيطري و إدارة المزارعدبلوم  -: اً شراع

 

 الصهاعيأساسيات التلكيح  مباديء التوليد يف احليواى )عام( مجع و نكل و حفظ االجهة يُٛا ذٕفٛك عشى ذٕفٛك 2

 24/05/2028الخميس  22/05/2028 الثالثاء 20/05/2028دح  األ االســــــــــم م

 أساسيات التلكيح الصهاعي مباديء التوليد يف احليواى ) عام ( مجع و نكل و حفظ األجهة أدًذ يذًذ عسخ عثذ انًُعى 2

 24/05/2028الخميس  22/05/2028 الثالثاء 20/05/2028دح  األ االســــــــــم م

 األمزاض املشرتنة حديجة املهشأ فريولوجيا عام بهرتيولوجيا عام آالء عًاد يذًٕد اتٕ خاطر  2
 األمزاض املشرتنة حديجة املهشأ فريولوجيا عام عام بهرتيولوجيا اسًاء انسٛذ ادًذ سانى 2
 األمزاض املشرتنة حديجة املهشأ فريولوجيا عام بهرتيولوجيا عام عًاد انذٍٚ يذًٕد انسٛذ انُجار 3
 األمزاض املشرتنة حديجة املهشأ فريولوجيا عام بهرتيولوجيا عام عصاو ريضاٌ يرٕنٙ اتراْٛى 4
 األمزاض املشرتنة حديجة املهشأ فريولوجيا عام رتيولوجيا عامبه سًاء دسٍٛ َعٛى عًارِ 5
 األمزاض املشرتنة حديجة املهشأ فريولوجيا عام بهرتيولوجيا عام فذٔ٘ أدًذ اياو انسٛذ 6
 األمزاض املشرتنة حديجة املهشأ فريولوجيا عام بهرتيولوجيا عام يرِٔ يذًذ سٛذ ادًذ اتراْٛى 7
 األمزاض املشرتنة حديجة املهشأ فريولوجيا عام بهرتيولوجيا عام انردًٍ َٕرْاٌ يصطفٙ يذًذ عثذ 8
 األمزاض املشرتنة حديجة املهشأ فريولوجيا عام بهرتيولوجيا عام ْذٚر يذًذ َجٛة ادًذ يذًذ اتراْٛى 9

 24/05/2028الخميس  22/05/2028 الثالثاء 20/05/2028دح  األ االســــــــــم م

 فارمانونيهتو و  فارمانوديهاميو فارمانولوجيا التغذية فارمانولوجيا متكدم أالء جًال أدًذ رفاعٙ 2

 24/05/2028الخميس  22/05/2028 الثالثاء 20/05/2028دح  األ االســــــــــم م

 تسويل املوارد و اخلدمات البيطزية املوارد البيطزية و إدارتًا  أسس اإلقتصاد البيطزي  يصثاح انذٍٚ سُٕسٙ أدو 2


