
 

 

 

 

 309العدد :  

  أن هذا القران يهدي للتي هي اقوم                   2222/  6   / 2التارٌخ : 

 

 قسم الدراسات العلٌا  – رئاسة الجامعةالى / 

     ٌة للدراسات العلٌا م/ جدول االمتحانات النهائ

 تحٌة طٌبة ... 

نرافق لكم ربطا جدول االمتحانات النهائٌة االلكترونٌة لطلبة الدراسات العلٌا )الماجستٌر( /         

   دٌالى . جامعة  –فً كلٌة الطب البٌطري  (2222 – 2202ل للعام الدراسً )الفصل الثانً / الدور االو

 

 ... مع التقدٌر للتفضل باالطالع 

 

 

 

 

 

 

 نسخة منه الى : 

  مكتب السٌد العمٌد المحترم / للتفضل باالطالع ... مع التقدٌر 

  مكتب السٌد معاون العمٌد للشؤون العلمٌة والطلبة المحترم ... للتفضل باالطالع مع التقدٌر 

  التخاذ ما ٌلزم مع التقدٌر  )االحٌاء المهرٌة + الطب البطنً (الفروع العلمٌة ... 

  التخاذ ما ٌلزم مع التقدٌر  2222 – 2202 فً كلٌتنا للعام الدراسً العلٌا اللجنة االمتحانٌة للدراسات 

  ما ٌلزم مع التقدٌر. التخاذ  ..  / كلٌتنا  الدراسات العلٌا شعبة 

  الصادرة 
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ل جدول االمتحانات النهائٌة االلكترونٌة لطلبة الدراسات العلٌا )الماجستٌر( / الفصل الثانً / الدور االو

 دٌالى .جامعة  –فً كلٌة الطب البٌطري  (2020 – 2003للعام الدراسً )

 ة البٌطرٌة اوال : ماجستٌر االحٌاء المجهرٌ

 الٌوم 
 

 المادة المادة التارٌخ

 Advance bacteriology 41/3/0202  االحد
 المتقدم علم البكترٌا

 النظري

Advance bacteriology  
  المتقدم علم البكترٌا

 العملً
 اللغة االنكلٌزٌة    English 43/3/0202  الثالثاء

 
 

 Advance virology 00/3/0202  االثنين
 علم الفاٌروسات المتقدم 

 النظري

Advance virology 
 علم الفاٌروسات المتقدم 

 العملً 

 05/3/0202 االحد

Advance immunology  
  علم المناعة المتقدم

 النظري

Advance immunology  
  علم المناعة المتقدم

 العملً

 0/4/0202 الخميس

Advance mycology  
  علم الفطرٌات المتقدم

 النظري

Advance mycology  
  علم الفطرٌات المتقدم

 العملً 

 

 نٌا : ماجستٌر االمراض المشتركة ثا

 الٌوم 
 

 المادة المادة التارٌخ

 االمراض  الطفٌلٌة المشتركة 41/3/0202  االحد

 zoonotic parasite disease 

 النظري

 االمراض  الطفٌلٌة المشتركة

 zoonotic parasite disease 

 العملً 
 اللغة االنكلٌزٌة    English 43/3/0202  الثالثاء

 
 

 المشتركة البكتٌرٌة االمراض 45/3/0202  الخميس 
 zoonotic bacterial disease  

 النظري

  المشتركة البكتٌرٌة االمراض
zoonotic bacterial disease 

 العملً

 04/3/0202 االحد

 االمراض المشتركة للقوارض

 rodent zoonotic disease  

 النظري

 االمراض المشتركة للقوارض

 rodent zoonotic disease  

 العملً 

 02/3/0202 الخميس

 المشتركة الفطرٌة االمراض
  zoonotic fugal disease  

 النظري

 المشتركة الفطرٌة االمراض
  zoonotic fugal disease  

 العملً 

 05/3/0202 االحد

( 2امراضٌة االمراض المشتركة )

pathogenesis of zoonotic disease 

 النظري

( 2امراضٌة االمراض المشتركة )

pathogenesis of zoonotic 
disease 

 العملً 

 0/4/0202 الخميس

 السرٌري المناعة علم
 clinical immunology 

 النظري

 السرٌري المناعة علم
 clinical immunology 

 العملً 

 مالحظة : 

 ظهرا ( 02صباحا الى الساعة  3اعة السمن )ثالث ساعات   للمادة النظرٌةحان . ٌكون زمن االمت0

 بعد الظهر (  4بعد الظهر الى الساعة  2) من ساعتٌن العملٌة  للمادة. ٌكون زمن االمتحان 2


