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 جدول امتحانات دبلومات ) خمتلفة (

  لفصل ربيع  1029   ) نظام الساعات املعتندة (

 -:فصول سابقة ( 8102دبلوم السقابة الصحية علي األغرية ذات األصل احليواني  )ختصصي(  ) تسجيل خسيف  أواًل:

 00/0/9402سثدان 40/40/9402األرتعاء  40/40/9402اإلثٍُٛ  40/40/9402انسثد  االســــــــــى و

  ميكزوبيولوجيا االلباى السائلة عمليات احلليب وادارة احمللب  التحليل الكميائى للحوم ومهتجاتها  ْاَٙ عادل انصاتر جًعّ انفرحاَٙ 1

 غادج حسٍٛ يحًذ حسٍُٛ 2

 (9400خرٚف )
  باى السائلةميكزوبيولوجيا االل عمليات احلليب وادارة احمللب التحليل الكميائى للحوم ومهتجاتها

 سًٛر صاتر سهًٛاٌ خطاب 3

 (9400)رتٛع 

الزقابة الصحية على االلباى 
 السائلة

الزقابة الصحية على مهتجات  عمليات احلليب وادارة احمللب
 االلباى املتخثزة

الزقابة الصحية على حيوانات 
 الذبيح

 

               -:سابقةفصول  (  8102دبلوم أمساض الدواجو )ختصصي( ) تسجيل خسيف  -: ثالجًا

 40/40/9402األرتعاء  40/40/9402اإلثٍُٛ  40/40/9402انسثد  االســــــــــى و

 امزاض الدواجو الفريوسية املسببة لالورام اللقحات الفريوسية وامزاض مثبطات املهاعة فى الدواجو امزاض قطعاى البياض واالمهات الفريوسية رشا يحًذ يحًذ انجهٕاٌ 0

 -:(  8102دبلوم الكينياء احليوية )ختصصي( ) تسجيل زبيع  -:زابعا
 40/40/9402األرتعاء  40/40/9402اإلثٍُٛ  40/40/9402انسثد  االســــــــــى و

 السوائل البيولوجية التقسريات احليوية الطبية املعملية األخطاء وليدة األيض الغذائي يٗ َثٛم يحًٕد يحًذ انسٛذ انشرقأٖ 0

 السوائل البيولوجية التقسريات احليوية الطبية املعملية األخطاء وليدة األيض الغذائي سعٛذ عرجأٖ عطٛح  االء 9

 السوائل البيولوجية التقسريات احليوية الطبية املعملية األخطاء وليدة األيض الغذائي حسٍ عثذانًُعى عثذ انرازق اتٕ خضرج 3

 -:فصول سابقة(  2810) تسجيل خسيف ( )ختصصيدبلوم الكينياء احليوية  -:زابعا
 40/40/9402األرتعاء  40/40/9402اإلثٍُٛ  40/40/9402انسثد  االســــــــــى و

 السوائل البيولوجية التقسريات احليوية الطبية املعملية األخطاء وليدة األيض الغذائي احًذ يحًذ يحًٕد عطا هللا 4
 السوائل البيولوجية التقسريات احليوية الطبية املعملية يدة األيض الغذائياألخطاء ول اياَٙ عهٙ يحًذ عهٙ يتٕنٙ 5
 السوائل البيولوجية التقسريات احليوية الطبية املعملية األخطاء وليدة األيض الغذائي راَٛا ريضاٌ جًعّ يحًذ حجاز٘ 6
 السوائل البيولوجية الطبية املعملية التقسريات احليوية األخطاء وليدة األيض الغذائي سارج يحًذ عثذ هللا انجًم 7
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 السوائل البيولوجية التقسريات احليوية الطبية املعملية األخطاء وليدة األيض الغذائي سهًٗ عس انذٍٚ يحًذ َصٛر 8
 السوائل البيولوجية التقسريات احليوية الطبية املعملية األخطاء وليدة األيض الغذائي سحر يحًذ يحًذ عٛذ 9

 السوائل البيولوجية التقسريات احليوية الطبية املعملية األخطاء وليدة األيض الغذائي ال فؤاد يحًذ انخاللسًر كً 11
 السوائل البيولوجية التقسريات احليوية الطبية املعملية األخطاء وليدة األيض الغذائي سهًٗ خٛر اتراْٛى حجاز٘ 11
 السوائل البيولوجية التقسريات احليوية الطبية املعملية الغذائياألخطاء وليدة األيض  شًٛاء يعٕض رجة أتٕ تكر 12
 السوائل البيولوجية التقسريات احليوية الطبية املعملية األخطاء وليدة األيض الغذائي يُّ هللا انسٛذ يحًذ عثذانرحٛى انسٛذ 13
 السوائل البيولوجية التقسريات احليوية الطبية املعملية األخطاء وليدة األيض الغذائي يُّ هللا  كًال عثذ انعسٚس تذٖٔ 14
 السوائل البيولوجية التقسريات احليوية الطبية املعملية األخطاء وليدة األيض الغذائي يُار عثذ انرشٛذ عثذ انسًٛع عثذانرشٛذ عهٙ 15
 السوائل البيولوجية املعملية التقسريات احليوية الطبية األخطاء وليدة األيض الغذائي يرثا ٔنٛى تثأ٘ سذرِ 16
 السوائل البيولوجية التقسريات احليوية الطبية املعملية األخطاء وليدة األيض الغذائي يٕدِ عاطف عثذ انسالو عاشٕر 17
 السوائل البيولوجية التقسريات احليوية الطبية املعملية األخطاء وليدة األيض الغذائي نُٛا يحًذ عثذ رتح انسغثٗ سانى 18
 السوائل البيولوجية التقسريات احليوية الطبية املعملية األخطاء وليدة األيض الغذائي ٔساو يحًذ حًذٖ يصطفٗ انشافعٗ  19
 السوائل البيولوجية التقسريات احليوية الطبية املعملية األخطاء وليدة األيض الغذائي ْثح يحًذ سهًٛاٌ انًصرٖ 21
 السوائل البيولوجية التقسريات احليوية الطبية املعملية طاء وليدة األيض الغذائياألخ ٚاسًٍٛ حسٍ عهٗ يحًذ عهٗ  21

 

 -:فصول سابقة )ختلفات(  8102دبلوم الكينياء احليوية )ختصصي( ) تسجيل خسيف 
 40/40/9402األرتعاء  40/40/9402اإلثٍُٛ  40/40/9402انسثد  االســــــــــى و

 السوائل البيولوجية التقسريات احليوية الطبية املعملية األخطاء وليدة األيض الغذائي (9400-ٚف رخ)      سحر يحًذ فرحاخ رزق 22
 السوائل البيولوجية التقسريات احليوية الطبية املعملية األخطاء وليدة األيض الغذائي    يحًذ عثًاٌ عثذانحكٛى انسٛسٗ 23
   لغذائياألخطاء وليدة األيض ا يُح حسٍ عثذانرؤف يائًٌٕ 24
   األخطاء وليدة األيض الغذائي ُْذ اسًاعٛم عثذانجهٛم 25
   األخطاء وليدة األيض الغذائي ايال يحًذ حًذٖ يحًذ 26
     األخطاء وليدة األيض الغذائي َٓال حسٍ عثذج انسٛذ 27
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  8102 خسيف)ختصصي( تسجيل  الوالدة و الوسائل املساعدة لإلخصاب دبلوم -:سابعًا

 

 :ثامهًا
     8102)ختصصي( تسجيل خسيف  دبلوم امليكسوبيولوجيا                      

 40/40/9402األرتعاء  40/40/9402اإلثٍُٛ  40/40/9402انسثد  االســــــــــى و

 ايراض انتُاسم فٗ انحٕٛاٌ  االجُحٔحفظ  جًع َٔقم  يثادٖ انتٕنٛذ فٗ انحٕٛاٌ  أحًذ عثذ انسالو عطّٛ عثذ انسالو 0

انسثد  االســــــــــى و

40/40/9402 

 40/40/9402 األرتعاء 40/40/9402اإلثٍُٛ 

 االيراض انًشتركح )دٔر االتقار( فٛرٔنٕجٛا عاو تكتثرٕٚنٕجٛا عاو أحًذ صالح انذٍٚ يحًذ سالو 0
 (االيراض انًشتركح )دٔر االتقار عاوفٛرٔنٕجٛا  تكتثرٕٚنٕجٛا عاو ْذٚر يحًذ يحًٕد عثذ انقادر حٕاش 9
 انًُشا انًشتركح حذٚثح االيراض جٛا خاصفٛرٔنٕ تكتثرٕٚنٕجٛا خاص انسٛذ انُجارًٕد عًاد انذٍٚ يح 3


